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Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 

 
 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2016 vykonalo 

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

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok:  

 

1. Listom č. MF/008567/2016-441 z  18. 1. 2016 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 261 607 409,95 eur a prekročenie 

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

230 623 633,54 eur. 

 

- kategória 340  + 261 607 409,95 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 110 647 306,95 eur 

 (zdroj 3AC1) + 112 339 500,00 eur 

 (zdroj 3AK1) + 8 620 603,00 eur 

 (zdroj 3AL1) + 30 000 000,00 eur 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 230 623 633,54 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 32 846 336,43 eur 

 (zdroj 13S2) + 138,76 eur 

 (zdroj 13T2) + 11 500 259,44 eur 

 (zdroj 13S3) + 38,23 eur 

 (zdroj 3AC2) + 19 824 617,00 eur 

 (zdroj 3AK2) + 1 521 283,00 eur 

 (zdroj 13O6) + 40 001,96 eur 

            

-  prostriedky z rozpočtu EÚ   

 

+ 197 737 295,15 eur 

 (zdroj 13S1) + 787,25 eur 

 (zdroj 13T1) + 46 776 404,90 eur 

 (zdroj 3AC1) + 112 339 500,00 eur 

 (zdroj 3AK1) + 8 620 603,00 eur 

 (zdroj 3AL1) + 30 000 000,00 eur 

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 21 711 827,21 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 40 001,96 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 – MPSVR SR + 162 164 117,00 eur 
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2. Listom č. MF/008695/2016-441 z 27. 1. 2016  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 5 626 270,46 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 5 626 270,46 eur 

  z toho   (zdroj 131E) + 3 646 397,47 eur 

 (zdroj 131F) + 1 979 872,99 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

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 

 

3. Listom č. MF/008185/2016-441 zo 4. 2. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie v prospech  programu 07E Tvorba 

a implementácia politík vo výške 21 895 670 eur, v tom povolené prekročenie limitu miezd 

o 9 538 285 eur (zabezpečenie osobných a prevádzkových výdavkov Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny).  

 

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

- kategória 610  + 9 538 285,00 eur 

-A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania   + 9 538 285,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 21 895 670,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 21 895 670,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 21 895 670,00 eur 

 

4. Listom č. MF/009052/2016-441 z 2. 2. 2016 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 271 113 eur, z toho mzdy v sume 100 410 eur v súvislosti 

so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 271 113,00 eur 

- kategória 610  + 100 410,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 100 410,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 271 113,00 eur 

 

5. Listom č. MF/010437/2016-441 z 18. 2. 2016 viazalo záväzné ukazovatele kapitoly 

MPSVR SR (zdroj 111) v prospech kapitoly  Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie 

financovania sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí v zákonom stanovenom termíne 

nepožiadali MPSVR SR. 

 

- kategória 640 (zdroj 111) - 1 477 632,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  
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07C Sociálna inklúzia - 1 477 632,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 1 477 632,00 eur 

 

6. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 1. 2016 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 - 5 756,53 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 863,49 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 4 893,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 5 756,53 eur 

 

7. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 1. 2016 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 - 45 917,69 eur  

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 6 887,66 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 39 030,03 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 45 917,69 eur 

 

8. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 1. 2016 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 - 1 960,67 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 294,13 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 666,54 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 960,67 eur 

 

9. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 1. 2016 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 - 256 728,17 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 38 509,23 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 218 218,94 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 256 728,17 eur 
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10. Rozpočtovým opatrením zo dňa 28. 1. 2016 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 - 15 639,63 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 345,93 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 13 293,70 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 15 639,63 eur 

 

11. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 2. 2016 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 - 2 047 833,43 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 307 175,01 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 740 658,42 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 2 047 833,43 eur 

 

12. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 2. 2016 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

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

kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 10 769,08 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 615,46 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 9 153,62 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 10 769,08 eur 

 

13. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 2. 2016 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 - 14 884,33 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 232,71 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 12 651,62 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 14 884,33 eur 

 

14. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 2. 2016 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 - 12 455,48 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 868,35 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 10 587,13 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 12 455,48 eur 

15. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 2. 2016 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 - 99 353,68 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 14 903,09 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 84 450,59 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 99 353,68 eur 

 

16. Listom č. MF/011082/2016-441 z  18. 3. 2016 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania z titulu vrátených nezúčtovaných zálohových 

platieb na príjmový účet PJ v sume 2 592 979,47 eur , zmena programovej štruktúry   

 

hlavná kategória 600   + 2 592 979,47 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 381 585,17 eur 

 (zdroj 11T2)  + 381 585,17 eur 

 (zdroj 13T2) 0,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 2 211 394,30 eur 

 (zdroj 11T1)  + 2 211 394,30 eur 

 (zdroj 13T1) 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 997 187,54 eur 

 (zdroj 11) + 212 812,46 eur 

 (zdroj 13) - 1 210 000,00 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 1 359 936,46 eur 

 (zdroj 11) + 1 359 936,46 eur 

 (zdroj 13) 0,00 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 489 961,66 eur 

 (zdroj 11) + 9 961,66 eur 

 (zdroj 13) + 480 000,00 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 1 380 268,89 eur 

 (zdroj 11) + 1 010 268,89 eur 

 (zdroj 13) + 370 000,00 eur 

06G18 Technická pomoc + 360 000,00 eur 

 (zdroj 11) 0,00 eur 

 (zdroj 13) + 360 000,00 eur 

 

17. Listom č. MF/010470/2016-441 z 5. 4. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie v prospech  programu 07E Tvorba a 

implementácia politík vo výške 308 438 eur, v tom povolené prekročenie limitu miezd 

o 46 800 eur  a zároveň sa upravuje  počet osôb v aparáte ústredného orgánu o 58 osôb 

a administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 
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k uzneseniu vlády SR č. 544/2015 o 55 osôb, z toho pre aparát ústredného orgánu o 55 osôb 

z dôvodu aktualizácie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 .  

 

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

- kategória 610  + 46 800,00 eur 

-A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania   + 46 800,00 eur 

z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania aparátu 

ústredného orgánu 

+ 46 800,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 308 438,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 308 438,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 308 438,00 eur 

 

18. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 2. 2016 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 85 622,88 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 12 843,43 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -72 779,45 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 85 622,88 eur 

 

19. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 2. 2016 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 - 10 342,16 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 551,35 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 8 790,81 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 10 342,16 eur 

 

20. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 2. 2016 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 - 82 495,39 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 12 347,40 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 70 120,99 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 82 495,39 eur 

 

21. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 3. 2016 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. 
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- hlavná kategória 600 - 22 937,30 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 440,60 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 19 496,70 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 22 937,30 eur 

 

22. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 3. 2016 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. 

 

- hlavná kategória 600 - 2 875,52 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 431,33 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 2 444,19 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 875,52 eur 

23. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 3. 2016 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 - 57 155,49 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 6 016,87 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 51 138,62 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 57 155,49 eur 

 

24. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 3. 2016 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 - 5 481,01 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 822,14 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 4 658,87 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 5 481,01 eur 

 

25. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 3. 2016 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 - 687,11 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 103,09 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 584,02 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 687,11 eur 
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26. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 3. 2016 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

o 96 383,03 eur v prvku 07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch 

z dôvodu financovania výdavkov z prostriedkov ROP, z toho mzdy 71 079,88 eur. 

 

-hlavná kategória 600  + 96 383,03 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 11S2) + 14 457,81 eur                  

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 81 925,22 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 96 383,03 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych DD + 96 383,03 eur 

 

27. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 4. 2016 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

vo výške 5 834,76 eur v programe 07E Tvorba a implementácia politík ako refundácia 

výdavkov partnerov MF SR k projektu ESF (za účasť zamestnancov kapitoly pracujúcich na 

projekte Budovanie kapacít analytických pracovníkov). 

 

- hlavná kategória 600 + 5 834,76 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) + 875,22 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) + 4 959,54 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík + 5 834,76 eur 

 

28. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 3. 2016 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 - 133 410,98 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 20 011,64 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 113 399,34 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 133 410,98 eur 

 

29. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 3. 2016 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 - 92 133,49 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 9 698,27 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 82 435,22 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 92 133,49 eur 

 

30. Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 3. 2016 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 
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- kategória 630 - 620,69 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 93,10 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -527,59 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 620,69 eur 

 

31. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 3. 2016 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 - 4 951,03 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 742,65 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 4 208,38 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 4 951,03 eur 

 

32. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 3. 2016 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 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 2016  

07C Sociálna inklúzia + 30 000,00 eur 

33. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 3. 2016 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.  

 

- hlavná kategória 600 + 7 359,09 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 1 351,12 eur 

 (zdroj 13S2) + 1 060,41 eur 

 (zdroj 13S3) + 290,71 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 6 007,97 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 7 359,09 eur 

 

34. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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.  
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- kategória 630 + 40 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 7 344,00 eur 

 (zdroj 13S2) + 5 763,78 eur 

 (zdroj 13S3) + 1 580,22 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 32 656,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 40 000,00 eur 

 

35. Listom č. MF/013017/2016-441 z 19. 4. 2016 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 40 561 eur v súvislosti so zabezpečením predsedníctva 

SR v Rade EÚ. 

 

- kategória 630 (zdroj 111) + 40 561,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 40 561,00 eur 

 

36. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 3. 2016 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 - 72 676,87 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 10 901,51 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 61 775,36 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 72 676,87 eur 

 

37. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 3. 2016 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 - 9 111,06 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 366,57 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 7 744,49 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 9 111,06 eur 

 

38. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 3. 2016 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 640 - 84 396,64 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 12 659,50 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 71 737,14 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  
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06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 84 396,64 eur 

 

39. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 3. 2016 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 - 10 072,91 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 510,94 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 8 561,97 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 10 072,91 eur 

 

40. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 3. 2016 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 640 - 6 518,71 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 977,82 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 5 540,89 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 6 518,71 eur 

 

41. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 3. 2016 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 - 80 348,21 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 12 052,31 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 68 295,90 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 80 348,21 eur 

 

42. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 4. 2016 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 -51 997,49 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 7 799,62 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 44 197,87 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy -51 997,49 eur 
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43. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 4. 2016 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 - 16 725,22 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 508,80 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 14 216,42 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 16 725,22 eur 

 

44. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 4. 2016 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

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

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 640 - 1 441,48 eur  

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 216,27 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 225,21 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 441,48 eur 

 

45. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 4. 2016 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

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

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 640 - 11 498,02 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 724,71 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 9 773,31 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 11 498,02 eur 

 

46. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 4. 2016 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

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

kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 - 26 025,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 903,75 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 22 121,25 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 26 025,00 eur 

 

47. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 4. 2016 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 - 136,99 eur 
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   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 20,55 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 116,44 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 136,99 eur 

 

48. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 4. 2016 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

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

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 640 - 673 203,36 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 100 980,50 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 381 331,44 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 190 891,42 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 673 203,36 eur 

 

49. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 4. 2016 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 - 72 160,84 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 10 824,11 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 61 336,73 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 72 160,84 eur 

 

50. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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 - 6 815,75 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 022,37 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 5 793,38 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 6 815,75 eur 

 

51. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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 - 854,44 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 128,17 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 726,27 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 854,44 eur 
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52. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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 - 11 572,85 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 735,92 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 9 836,93 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 11 572,85 eur 

 

53. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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 - 44 575,15 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 6 686,28 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 37 888,87 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 44 575,15 eur 

 

54. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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 - 1 450,83 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 217,62 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 233,21 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 450,83 eur 

 

55. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 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 - 11 093,43 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 663,98 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 9 429,45 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 11 093,43 eur 

 

56. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 4. 2016 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

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

kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 5 247,43 eur 
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   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 787,12 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 4 460,31 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 5 247,43 eur 

 

57. Rozpočtovým opatrením zo dňa 13. 4. 2016 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

v súvislosti so zabezpečením projektu „Rekonštrukcia DeD Remetské Hámre“   

financovaného z prostriedkov ROP.  

 

- kategória 630 + 107 652,37 eur 

- kategória 710 + 57 775,61 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie                           (zdroj 13S2) + 24 814,20 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 140 613,78 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 165 427,98 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych DD + 165 427,98 eur 

 

58. Listom č. MF/013838/2016-413 z 11. 5. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov kapitoly MPSVR SR – navýšenie limitu výdavkov na  mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostané osobné vyrovnania  a na poistné a príspevok  do poisťovní v sume 6 644 818 

eur v súlade s ustanovením §5 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, 

uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016, nariadeniami vlády SR,   

ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, resp. stupnice platových taríf (zvýšenie o 4 % 

od 1. januára 2016  pre zamestnancov rozpočtových organizácií).  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 6 644 818,00 eur 

- kategória 610  + 4 924 357,00 eur 

-A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania   + 4 924 357,00 eur 

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

aparátu ústredného orgánu 

+ 216 726,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 1 738 988,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 4 810 658,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 95 172,00 eur 

 

59. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 4. 2016 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 - 5 145,53 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 771,83 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 4 373,70 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 5 145,53 eur 
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60. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 4. 2016 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 - 41 044,08 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 6 156,63 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 34 887,45 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 41 044,08 eur 

 

61. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 4. 2016 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 - 44 105,50 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 6 616,52 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 37 488,98 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 44 105,50 eur 

 

62. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 4. 2016 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 - 45 808,17 eur  

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 4 822,10 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 40 986,07 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 45 808,17 eur 

 

63. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 4. 2016 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 - 2 343,73 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 351,55 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 992,18 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 343,73 eur 

 

64. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 4. 2016 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 - 18 693,41 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 804,03 eur 
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               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 15 889,38 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 18 693,41 eur 

 

65. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 4. 2016 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.  

 

- hlavná kategória 600 + 82 151,42 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 15 082,95 eur 

 (zdroj 13S2) + 11 837,55 eur 

 (zdroj 13S3) + 3 245,40 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 67 068,47 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 82 151,42 eur 

 

66. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 4. 2016 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.  

 

- hlavná kategória 600 + 19 708,40 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 3 618,47 eur 

 (zdroj 13S2) + 2 839,87 eur 

 (zdroj 13S3) + 778,60 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 16 089,93 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia + 19 708,40 eur 

 

67. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 4. 2016 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 - 6 774,52 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 016,18 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 5 758,34 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 6 774,52 eur 

 

68. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 4. 2016 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 - 54 038,02 eur 
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   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 8 105,73 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 45 932,29 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 54 038,02 eur 

 

69. Listom č. MF/014843/2016-441 z 1. 7. 2016  povolilo úpravu záväzných  

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie v prospech zabezpečenia   rozpočtovo  nekrytých 

výdavkov na poistné do fondov a odchodné pre zamestnancov sústavy Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny a navýšenie výdavkov na podprograme 07C0A Sociálne služby v 

sume 9 mil. eur.  

 

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

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 1 500 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 10 500 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb + 9 000 000,00 eur 

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

 

70. Listom č. MF/016127/2016-441 z 30. 6. 2016  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.  

 

- výdavky spolu (zdroj 111) 0,00 eur 

- hlavná kategória 700    + 1 172 770,00 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 

 

72. Listom č. MF/016075/2016-441 z 29. 6. 2016 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR  v sume  25 260 eur v súvislosti so zabezpečením 

predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- kategória 630 (zdroj 111) + 25 260,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 25 260,00 eur 

 

73. Listom č. MF/016227/2016-441 zo dňa 7. 7. 2016 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov vo výške 5 345,30 eur v programe 07E Tvorba a implementácia politík ako 

refundácia výdavkov partnerov MF SR k projektu ESF (za účasť zamestnancov kapitoly 

pracujúcich na projekte Budovanie kapacít analytických pracovníkov). 

 

- hlavná kategória 600 + 5 345,30 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) + 801,79 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) + 4 037,35 eur 
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 (zdroj 13T1) + 506,16 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík + 5 345,30 eur 

 (zdroj 11) + 4 037,35 eur 

 (zdroj 13) + 1 307,95 eur 

 

74. Listom č. MF/016362/2016-413 z 8. 7. 2016 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR  v aparáte  ministerstva – zvýšenie počtu zamestnancov 

v aparáte ministerstva pri navýšení miezd aparátu o 31 200 eur v rámci záväzných 

ukazovateľov kapitoly. 

 

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

- kategória 610  + 0,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 31 200,00 eur 

Počet zamestnancov aparát ústredného orgánu (na obdobie  od 

1.7.2016 do 31. 12. 2016  o 4 osoby) 

+ 2 osoby 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík + 0,00 eur 

 

75. Listom č. MF/014843/2016-441 z 12. 7. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie v prospech  podprogramu 06G04 Aktívna politika 

trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MPSVR SR vo výške 20 mil. eur na zabezpečenie 

nepokrytých potrieb pri financovaní Národných programov na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti.  

 

- kategória 640 (zdroj 111) + 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 20 000 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 20 000 000,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 20 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 20 000 000,00 eur 

 

76. Listom č. MF/016947/2016-441 z 26. 7. 2016  viazalo záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR – viazanie limitu účelových prostriedkov sociálnej inklúzie v prospech 

zabezpečenia rozpočtovo nekrytých výdavkov na zabezpečenie kompenzácie nízkych 

výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov 

a učiteľov vysokých škôl.  

 

- kategória 640 (zdroj 111) -  3 280 686,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia -  3 280 686,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

-  3 280 686,00 eur 



20 

 

77. Listom č. MF/017537/2016-441 z 24. 8. 2016 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. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 197 055,00 eur 

z toho:   

- kategória 610  - 141 011,00 eur 

- kategória 620  - 36 289,00 eur 

- kategória 630  - 19 755,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií - 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu - 2 osoby 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík - 197 055,00 eur 

 

78. Listom č. MF/018191/2016-441 zo 7. 9. 2016 viazalo záväzné ukazovatele (zdroj 

111) v sume  25 260 eur v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR z dôvodu 

spoluorganizovania SK PRES konferencie  na vysokej úrovni (Zlepšenie postavenia rómskej 

mládeže ako hnacej sily zmien) Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

 

- kategória 630 (zdroj 111) - 25 260,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  - 25 260,00 eur 

 

79. Listom č. MF/018320/2016-441 zo 16. 9. 2016 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR za účelom zabezpečenia spolufinancovania zahraničného grantu 

v sume 10 400 eur (kód zdroja 11O6) na riešenie projektu „Akcia slovenského predsedníctva 

v oblasti rodovej rovnosti- dňa 20. - 21. septembra 2016 v Bratislave, - Rovnováha medzi 

pracovným a súkromným životom v meniacej sa spoločnosti“. 

 

- hlavná kategória 600  0,00 eur 

- kategória 630  (zdroj 111) - 10 400,00 eur  

- kategória 630  (zdroj 11O6) + 10 400,00 eur  

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11O6) + 10 400,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík 0,00 eur 

 

80. Listom č. MF/018322/2016-413 z 12. 9. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, v nadväznosti  

na nadobudnutie účinnosti zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

zabezpečujú finančné prostriedky na uplatnenie platových taríf pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 366 086,00 eur 

- kategória 610  + 289 994,00 eur 

- kategória 620   + 101 353,00 eur 

-A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania    
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia +366 086,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 25 261,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 25 261,00 eur 

 

81. Listom č. MF/018417/2016-441 z  19. 9. 2016 bola povolená úprava záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly (na zdroji 13T1 a 13T2) – zmena programovej štruktúry. 

 

- hlavná kategória 600   

 

0,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie    

 (zdroj 13T2) 0,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ    

 (zdroj 13T1) 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G15 Podpora rastu zamestnanosti - 200 000,00 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 200 000,00 eur 

 

82. Listom č. MF/019010/2016-441 zo 17. 10. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry – úprava 

záväzných ukazovateľov rámci kapitoly (navýšenie dotácií na podprograme 0AR05 

„Protidrogová politika“ vo výške 15 tis. eur pri súčasnom viazaní v programe 07C „Sociálna 

inklúzia“). Zároveň bolo povolené prekročiť limit výdavkov kapitoly na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania o 141 011 eur a aparátu ministerstva o 204 011 

eur z dôvodu zabezpečenia osobných výdavkov zamestnancov aparátu v súvislosti so Stálym 

zastúpením pri EÚ v Bruseli a centralizáciou verejného obstarávania v rezorte MPSVR SR 

a bol upravený počet osôb v aparáte ústredného orgánu o 4 osoby (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 

2016 o 14 osôb).  

 

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

- kategória 610  + 141 011,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 204 011,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 15 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík 0,00 eur 

0AR05 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Protidrogová 

politika 

+ 15 000,00 eur 

 

83. Listom č. MF/019335/2016-441 z 20. 10. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie v prospech  programu 07E Tvorba 

a implementácia politík vo výške 5 000 000,00 eur, v tom povolené prekročenie limitu 

miezd o 3 254 132 eur (zabezpečenie výdavkov na koncoročné odmeny, odstupné 

a odchodné v súvislosti s organizačnými a personálnymi zmenami v sústave ÚPSVR. 

 

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

- kategória 610  + 3 254 132,00 eur 

-A.3 mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné vyrovnania   + 3 254 132,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  
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07C Sociálna inklúzia - 5 000 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 5 000 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 5 000 000,00 eur 

 

84. Listom č. MF/019400/2016-441 z 26. 10. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie a ostaných limitovaných výdavkov v prospech 

podprogramu 07C07 Vianočný príspevok dôchodcom vo výške 10 000 000,00 eur (na 

implementáciu novely zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku 

niektorým poberateľom dôchodku). 

 

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

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia 0,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 1 600 000,00 eur 

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia - 2 300 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 10 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 3 100 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 3 000 000,00 eur 

 

85. Listom č. MF/019439/2016-441 z 26. 10. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, viazanie limitu 

účelových prostriedkov sociálnej inklúzie vo výške 10 000 000,00 eur v prospech výdavkov 

na zabezpečenie  financovania APTP. 

 

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

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 10 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 10 000 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 10 000 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 10 000 000,00 eur 

 

86. Listom č. MF/019742/2016-441 z 23. 11. 2016 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR za účelom zabezpečenia spolufinancovania zahraničného grantu 

v sume 49 761,12 eur (kód zdroja 11O6) na realizáciu podujatia realizovaného v rámci 

predsedníctva SR v Rade EÚ – konferencia BOZP s názvom “Zlepšenie kultúry prevencie na 

meniacom sa trhu práce“ a „MISSOC – vzájomný informačný systém o sociálnej ochrane 

EÚ“. 

- hlavná kategória 600    0,00 eur 

- kategória 630  (zdroj 111) - 49 761,12 eur  

- kategória 630  (zdroj 11O6) + 49 761,12 eur  

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11O6) + 49 761,12 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík 0,00 eur 
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87. Listom č. MF/019942/2016-441 z 2. 11. 2016 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 23 113,80 eur na výdavky  v súvislosti so zabezpečením 

predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- kategória 630 (zdroj 111) + 23 113,80 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 23 113,80 eur 

 

88. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 10. 2016 povolilo prekročenie záväzných 

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

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

-  kategória 630 + 74 197,99 eur 

- kategória 710 + 1 351 502,60 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   

 (zdroj 11S2) + 189 475,62 eur 

 (zdroj 11S3) + 162 529,88 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 1 073 695,09 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na 

centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 1 425 700,59 eur 

89. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 11. 2016 bola povolená úprava záväzných 

ukazovateľov  kapitoly -  prekročenie limitu výdavkov v súvislosti s prijatím zálohovej platby 

na zabezpečenie  projektu technickej pomoci financovaného v rámci OP Technická pomoc 

2014-2020 s názvom „Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND“. 

 

- kategória 630 + 100 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   

 (zdroj 3AA2) + 14 490,00 eur 

 (zdroj 3AA3) + 3 450,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 3AA1) + 82 060,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E0301 Aparát ministerstva + 100 000,00 eur 

 

90. Listom č. MF/021482/2016-441 zo 6. 12. 2016  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry – prekročenie 

limitu výdavkov na programe 07E Tvorba a implementácia politík vo výške 1 915 000,00 

eur na zabezpečenie finančných prostriedkov pre potreby ústredia práce v kategórii 630 

(úprava modulu „Pohľadávky“ v IS SOFTIP PROFIT, realizácia elektronického 

dochádzkového systému a personálneho autorizačného systému), pri súčasnom viazaní 

limitu výdavkov v programe 07C Sociálna inklúzia. 

 

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

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík   + 1 915 000,00 eur 

07E0401 Špecializovaná štátna správa + 1 915 000,00 eur 
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07C Sociálna inklúzia - 1 915 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 1 915 000,00 eur 

 

91. Listom č. MF/021519/2016-441 zo 6. 12. 201 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – prekročenie limitu výdavkov na programe 07E 

Tvorba a implementácia politík v sume 2 100 000,00 eur (kapitálové výdavky) na 

zabezpečenie nákupu úložísk pre kľúčové informačné systémy rezortu, pri súčasnom viazaní 

limitu výdavkov v programe 07C Sociálna inklúzia. 

 

- výdavky spolu (zdroj 111) 0,00 eur 

- hlavná kategória 700  + 2 100 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07E Tvorba a implementácia politík   + 2 100 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 2 100 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 2 100 000,00 eur 

 

92. Listom č. MF/021626/2016-413 z 8. 12. 2016 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – úprava limitu počtu zamestnancov 

rozpočtových organizácií kapitoly MPSVR SR v roku 2016 o 632 osôb. Zvýšenie limitu počtu 

zamestnancov sa realizuje pre rozpočtovú organizáciu Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny (600 osôb) a pre Implementačnú agentúru MPSVR SR (32 osôb). 

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 544/2015 

632 osôb 

z toho: aparát stredného orgánu 0 osôb 

 

93. Listom č. MF/020016/2016-441 z 23. 12. 2016 viazalo v súlade s §8 ods. 6 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky v celkovej sume 

5 956 009,61 eur, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom období. 

 

- hlavná kategória 700 - 5 956 009,61 eur 

  z toho   (zdroj 111) - 4 567 496,34 eur 

 (zdroj 131F) - 1 388 513,27 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 1 097 164,53 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 4 775 761,65 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR - 6,64 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

- 83 076,79 eur 

z toho: 06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 83 076,79 eur 

 

 

94. Listom č. MF/022202/2016-441 z 22. 12. 2016 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 30 018,87 eur, z toho mzdy v sume 8 585,03 eur 

v súvislosti so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 30 018,87 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) + 8 585,03 eur 



25 

 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 8 585,03 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 30 018,87 eur 

 

 

95. Listom č. MF/022374/2016-441 z 28. 12. 2016 boli viazané príjmy a výdavky 

kapitoly - prostriedky EÚ a spolufinancovania v zmysle § 8 ods.6 zákon o rozpočtových 

pravidlách nasledovne: 

 

I. PRÍJMY  kapitoly  - 277 505 585,73 eur 

z toho prostriedky EÚ (zdroj 1AC1) - 49 094 628,41 eur 

 (zdroj 1AK1) -6 203 377,00 eur 

 (zdroj 1AL1) - 20 286 716,20 eur 

 (zdroj 13T1) -103 715 488,45 eur 

 (zdroj 3AL1) - 29 309 901,45 eur 

 (zdroj 3AK1) -8 393 526,98 eur 

 (zdroj 3AC1) -60 501 947,24 

 

II. VÝDAVKY kapitoly    

 

- 206 038 564,27 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   - 28 192 088,82 eur 

 (zdroj 1AC2) - 21 876 239,61 eur 

 (zdroj 1AK2) - 1 094 714,00 eur 

 (zdroj 11T2) - 381 585,17 eur 

 (zdroj 13T2) - 3 439 887,50 eur 

 (zdroj 3AC2) - 1 014 435,91 eur 

 (zdroj 3AK2) - 367 286,63 eur 

 (zdroj 3AA2) - 14 490,00 eur 

 (zdroj 3AA3) - 3 450 eur 

             prostriedky z rozpočtu EÚ   - 177 807 205,16 eur 

 (zdroj 1AC1) - 112 017 563,70 eur 

 (zdroj 1AK1) - 6 203 377,00 eur 

 (zdroj 1AL1) - 21 826 692,00 eur 

 (zdroj 11T1) - 1 221 120,98 eur 

 (zdroj 13T1) - 1 490 043,92 eur 

 (zdroj 3AK1) - 2 081 290,90 eur 

 (zdroj 3AC1) - 5 938 399,13 eur 

 (zdroj 3AL1) - 26 946 657,53 eur 

 (zdroj 3AA1) - 82 060,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2016  

07C Sociálna inklúzia - 13 074 278,16 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti - 2 748 234,98 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 40 131,51 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 298 594,75 eur 

06G18 Technická pomoc - 118 066,70 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - 189 619 987,88 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 139 270,29 eur 

 


