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Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 
 

 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2013 vykonalo 

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

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok. 

 

1. Listom č. MF/007803/2013-441 z 10. 1. 2013 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

kapitoly z dôvodu finančného  zabezpečenie vybraných druhov sociálnych služieb v súlade 

so  zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní a znení neskorších predpisov a uznesením vlády č. 638 z 21. 

novembra 2012 o  52 000 000 eur. 

 

- kategória 640 zdroj 111 + 52 000 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 52 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb + 52 000 000,00 eur 

 

2. Listom č. MF/007891/2013-441 zo  17. 1. 2013 v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správa a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 

pravidlách“) prekročenie limitu príjmov o prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 

114 568 856,05 eur a prekročenie limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania 

z predchádzajúcich rokov v sume 32 525 475,30 eur. 

 

- kategória 340  + 114 568 856,05 eur 

z toho  zdroj 13T1 + 99 922 424,34 eur 

 zdroj 1361 + 14 646 431,71 eur 

hlavná kategória 600   + 32 525 475,30 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 4 936 029,41 eur 

 zdroj 13S2 + 63 268,77 eur 

 zdroj 13T2 + 4 815 180,51 eur 

 zdroj 13B5 + 3 308,90 eur 

 zdroj 13S3 + 54 271,23 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 27 589 445,89 eur 

 zdroj 13S1 + 358 523,43 eur 

 zdroj 13T1 + 27 230 922,46 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 2 059 679,27 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR 

+ 3 308,90 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 3 308,90 eur  

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 28 545 268,95 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 585 343,55 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 692 780,83 eur 

06G18 Technická pomoc + 163 030,37eur 

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj  elektronických služieb na + 476 063,43 eur 
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centrálnej úrovni MF SR- MPSVR SR 

 

3. Listom č. MF/008081/2013-441 z 21. 1. 2013 povolilo prekročenie výdavkov 

kapitoly o 1 523 555 eur, z toho mzdy v sume  1 128 977 eur na realizáciu zvýšenia platov 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a vybraných zariadení MPSVR 

SR v súlade so zákonom č. 438/2012 Z. z. a zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov 

škôl a vybraných zariadení MPSVR SR. 

 

- hlavná kategória 600                                                                 zdroj 111 + 1 523 555,00 eur 

- kategória 610 + 1 128 977,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 1 418 159,00 eur 

06G Ľudské zdroje + 105 396,00 eur 

 

4. Listom č. MF/008115/2013-441 zo 16. 1. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR na zabezpečenie projektu SK 2012 EIF P 3/1 NP Príprava 

novej integračnej politiky a jej mainstreaming. 

 

- kategória 630  zdroj 11R2 + 3 750,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík + 3 750,00 eur 

07E0301 Aparát ministerstva + 3 750,00 eur 

 

5. Listom č. MF/009559/2013-441 z 8. 2. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR v súvislosti s dotačnou schémou na podporu aktivít 

a projektov mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti presadzovania 

rodovej rovnosti do života spoločnosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 633/2012. 

 

- kategória 640  zdroj 111 + 200 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 200 000,00 eur 

07C040A Ostatné iniciatívy + 200 000,00 eur 

 

6. Listom č. MF/011100/2013-441 z 28. 2. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 35 087 eur, z toho mzdy v sume 26 000 eur a zároveň 

povolilo prekročiť limit počtu zamestnancov o 2 osoby v súvislosti s plnením uznesenia vlády 

SR č.103 zo dňa 20. 2. 2013 na zabezpečenie zriadenia hlavného kontaktného miesta pre 

problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

- hlavná kategória 600 zdroj 111  + 35 087,00 eur 

- kategória 610 + 26 000,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií + 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu + 2 osoby 

(na obdobie  od 1.3.2013 do 31.12.2013)  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík + 35 087,00 eur 

 

7. Listom č. MF/011563/2013-441 zo 7. 3. 2013 viazalo  záväzné ukazovatele kapitoly 

MPSVR SR o 4 000 eur v súvislosti s uznesením vlády SR č. 82 zo dňa 11. 2. 2013 k Analýze 

potrieb navýšenia administratívnych a finančných kapacít Úradu pre verejné obstarávanie. 
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- kategória 640 - 4 000,00 eur 

 výdavky kapitoly celkom - 4 000,00 eur 

 z toho:  prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111) - 4 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 4 000,00 eur 

07C040A Ostatné iniciatívy - 4 000,00 eur 

 

8. Listom č. MF/011725/2013-441 z 11. 3. 2013 viazalo záväzné ukazovatele kapitoly 

MPSVR SR o 275 011 eur v súvislosti s uznesením vlády SR č. 115 zo dňa 27. 2. 2013 

k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 

2013-2022. 

 

- kategória 630 - 274 661,00 eur 

- kategória 710 - 350,00 eur 

 výdavky kapitoly celkom - 275 011,00 eur 

 z toho:  prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111) - 275 011,00 eur 

 z toho kapitálové výdavky  - 350,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík - 275 011,00 eur 

07E0301 Aparát ministerstva - 90 350,00 eur 

07E0401 Špecializovaná štátna správa - 184 661,00 eur 

 

9. Listom č. MF/012189/2013-441 z 18. 3. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 a § 17 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 

576 011,74 eur. 

 

- kategória 710 (zdroj131B) + 176 516,74 eur 

- kategória 710 (zdroj131C) + 399 495,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia  + 92 902,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 483 109,74 eur 

 

10. Listom č. MF/012420/2013-441 z 25. 3. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR o 27 956 eur, z toho mzdy v sume 20 822 eur, ktoré súvisí s vyšším 

rozpočtovaním  výdavkov na platy ústavných činiteľov a štátnych zamestnancov vo verejnej 

funkcii v schválenom rozpočte na rok 2013 pre kapitolu MPSVR SR . 

 

- hlavná kategória 600 zdroj 111  - 27 956,00 eur 

- kategória 610 - 20 822,00 eur 

z toho: aparátu ústredného orgánu - 20 822,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík - 27 956,00 eur  

07E0301 Aparát ministerstva - 27 956,00 eur 

 

11. Listom č. MF/012855/2013-441 z 26. 3. 2013 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 - 246,13 eur 
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   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 36,92 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 209,21 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 246,13 eur 

 

12. Listom č. MF/012857/2013-441 z 26. 3. 2013 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 - 1 963,36 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 294,50 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 1 668,86 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 1 963,36 eur 

 

13. Listom č. MF/014351/2013-441 z 22. 4. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika pre konečného 

prijímateľa – ÚPSVR  Stará Ľubovňa. 

 

prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11B5) + 1 003,97 eur 

z toho:  

- kategória 630   + 1 003,97 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 1 003,97 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 1 003,97 eur 

 

14. Listom č. MF/013526/2013-441 z 9. 4. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR.  

 

- kategória 630 - 27 102,30 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4 065,35 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 23 036,95 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 27 102,30 eur 

 

15. Listom č. MF/014352/2013-441 zo 23. 4. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 3 397,70 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 509,66 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 2 888,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 397,70 eur 
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16. Listom č. MF/015124/2013-441 zo 6. 5. 2013 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 - 4 659,57 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 698,94 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 960,63 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 4 659,57 eur 

 

17. Listom č. MF/015125/2013-441 zo 6. 5. 2013 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 - 584,13 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 87,62 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 496,51 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 584,13 eur 

 

18. Listom č. MF/015467/2013-441 z 13. 5. 2013 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 - 19 356,41 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 903,48 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 16 452,93 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 19 356,41 eur 

 

19. Listom č. MF/016279/2013-441 zo 28. 5. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 4 199,78 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 629,97 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 569,81 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 4 199,78 eur 

 

20. Listom č. MF/016281/2013-441 z 28. 5. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 33 500,22 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 5 025,03 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 28 475,19 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  
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06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 33 500,22 eur 

 

21. Listom č. MF/016721/2013-441 z 11. 6. 2013 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) - 208 051,00 eur 

z toho:   

- kategória 610  - 131 946,00 eur 

- kategória 620  - 33 265,00 eur 

- kategória 630  - 42 840,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií - 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu - 2 osoby 

( 2 osoby  od 1.1. 2013 do 31.12.2013)  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík - 208 051,00 eur 

 

22. Listom č. MF/017387/2013-441 z 21. 6. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 a § 17 zákona o rozpočtových pravidlách - uvoľnenie 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov - kapitálové výdavky v sume 208 386 eur. 

 

- kategória 710 (zdroj131B) + 27 292,00 eur 

- kategória 710 (zdroj131C) + 181 094,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia  + 208 386,00 eur 

 

23. Listom č. MF/017479/2013-441 z 18. 6. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu  financovaného z prostriedkov EÚ a 

spolufinancovania  pre konečného prijímateľa - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  na 

projekt „Rekonštrukcia DeD Sereď  – zameraná na úpravu priestorov pre deti s duševnou 

poruchou a mladých dospelých“.  

 

- kategória 630 z toho:   + 30 754,67 eur 

zdroj 11S1  + 26 141,46 eur 

zdroj 11S2  + 4 613,21 eur 

- kategória 710 z toho:                     + 304 229,96 eur 

zdroj 11S1 + 258 595,47 eur 

zdroj 11S2 + 45 634,49 eur 

     

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11S2) + 50 247,70 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ    (zdroj 11S1)  + 284 736,93 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 334 984,63 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v Štátnych DD + 334 984,63 eur 

 

24. Listom č. MF/017570/2013-441 z 21. 6. 2013 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR - prekročenie limitu kapitálových výdavkov a presun výdavkov medzi 

programami (zdroj 111) v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na dotácie 

podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. 
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- hlavná kategória 700 z toho: (zdroj 111) + 879 759,00 eur 

- kategória 710  + 47 529,00 eur 

- kategória 720  + 832 230,00 eur 

- hlavná kategória 600 z toho: (zdroj 111) - 879 759,00 eur 

- kategória 630  - 42 225,00 eur 

- kategória 640  - 837 534,00 eur 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 5 304,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 5 304,00 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR + 0,00 eur 

 

25. Listom č. MF/017625/2013-441 z 21. 6. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 a § 17 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 

252 300 eur. 

 

- kategória 710 (zdroj131B) + 252 300,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík + 252 300,00 eur 

 

26. Listom č. MF/017756/2013-441 z 24. 6. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika pre konečného 

prijímateľa – ÚPSVR  Stará Ľubovňa. 

 

prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11B5) + 1 126,84 eur 

z toho:  

- kategória 630   + 1 126,84 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 1 126,84 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 1 126,84 eur 

 

27. Listom č. MF/018204/2013-441 z 10. 7. 2013 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 - 15 568,15 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 335,23 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 13 232,92 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 15 568,15 eur 

 

28. Listom č. MF/018205/2013-441 z 10. 7. 2013 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 - 23 158,55 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 473,78 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 19 684,77 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  
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06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 23 158,55 eur 

 

29. Listom č. MF/018206/2013-441 z 10. 7. 2013 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 - 6 048,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 907,20 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 5 140,80 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 6 048,00 eur 

 

30. Listom č. MF/018340/2013-413 zo 16. 7. 2013 povolilo prekročenie  záväzných 

ukazovateľov v aparáte MPSVR SR o 877 175 eur z toho výdavkov na mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV aparátu v sume 650 000 eur a prislúchajúce výdavky na poistné a príspevok do 

poisťovní v sume 227 175 eur pri viazaní výdavkov na mzdy a platy v rámci kapitoly MPSVR 

SR. Súčasne boli viazané finančné prostriedky v programe 07C Sociálna inklúzia v sume 

877 175 eur a v tej istej sume bolo povolené prekročenie výdavkov štátneho rozpočtu 

v programe 07E Tvorba a implementácia politík. 

 

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

- kategória 610 z toho  0,00 eur 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu  MPSVR SR (zdroj 111) 650 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia (zdroj 111) - 877 175,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík (zdroj 111) + 877 175,00 eur 

 

31. Listom č. MF/018993/2013-441 zo 16. 7. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 4 578,54 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 686,78 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 891,76 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 4 578,54 eur 

 

32. Listom č. MF/019001/2013-441 z 16. 7. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 36 521,46 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 5 478,22 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 31 043,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 36 521,46 eur 
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33. Listom č. MF/018937/2013-441 z 19. 7. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením financovania 

fakultatívnych a obligatórnych  nástrojov Aktívnej politiky trhu práce. 

 

- kategória 640  (zdroj 111) + 11 000 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 11 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 11 000 000,00 eur 

 

34. Listom č. MF/019543/2013-441 zo 24. 7. 2013 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 - 556,11 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 83,42 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 472,69 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 556,11 eur 

 

35. Listom č. MF/019541/2013-441 z 24. 7. 2013 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 - 4 435,92 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 665,39 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 770,53 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 4 435,92 eur 

 

36. Listom č. MF/019544/2013-441 z 24. 7. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

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

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 1 173 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 289 613,70 eur 

 (zdroj 11S2) + 155 891,70 eur 

 (zdroj 11S3) + 133 722,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 883 386,30 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 1 173 000,00 eur 

 

37. Listom č. MF/020110/2013-441 zo 6. 8. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektu Zdravé komunity v prospech 

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 640 (zdroj 111) - 112 303,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  
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07C Sociálna inklúzia - 112 303,00 eur 

07C020B Príspevok na starostlivosť o dieťa - 112 303,00 eur 

 

38. Listom č. MF/020126/2013-441 zo 6. 8. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu  financovaného z prostriedkov EÚ a 

spolufinancovania  pre konečného prijímateľa - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  na 

projekt „Rekonštrukcia DeD Sereď  – zameraná na úpravu priestorov pre deti s duševnou 

poruchou a mladých dospelých“.  

 

- kategória 710   + 24 126,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11S2) + 3 618,90 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ    (zdroj 11S1)  + 20 507,10 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 24 126,00 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v Štátnych DD + 24 126,00 eur 

 

39. Listom č. MF/020127/2013-441 zo 6. 8. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko pre konečného prijímateľa 

– ÚPSVR  Bratislava. 

 

- kategória 620    (zdroj 11B5) + 24,12 eur 

- kategória 630    (zdroj 11B5) + 7 214,00 eur 

prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11B5) + 7 238,12 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 7 238,12 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 7 238,12 eur 

 

40. Listom č. MF/020514/2013-441 zo 14. 8. 2013 upravilo záväzné ukazovatele 

v rámci kapitoly - prekročenie limitu miezd a počtu osôb aparátu v súvislosti so zriadením 

nového organizačného útvaru - odboru kontroly projektov (vytvorenie 10 nových 

štátnozamestnaneckých miest) a zároveň povolilo prekročenie limitu výdavkov v programe 

07E pri súčasnom viazaní v podprograme 06G04.  

 

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

z toho:   

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 7 800,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 532/2012 

0 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 3 osoby 

( 10 osôb  od 1.9. 2013 do 31.12.2013)  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík + 10 526,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR 

- 10 526,00 eur 

 

41. Listom č. MF/020844/2013-441 z 20. 8. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 380 612 eur v programe 07E, z toho mzdy o 136 800 eur 

a zároveň povolilo prekročiť limit počtu zamestnancov od 1. 9. 2013 o 36 osôb v súvislosti 
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s posilnením boja proti  nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu pri súčasnom navýšení 

príjmov o 380 612 eur. 

 

- hlavná kategória 200 zdroj 111 + 380 612,00 eur 

- hlavná kategória 600 zdroj 111 + 300 612,00 eur 

- kategória 610 zdroj 111 + 136 800,00 eur 

- kategória 620 zdroj 111 + 47 812,00 eur 

- kategória 630 zdroj 111 + 116 000,00 eur 

- hlavná kategória 700 zdroj 111 + 80 000,00 eur 

  

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií + 12 osôb 

(na obdobie  od 1.9.2013 do 31.12.2013 o 36 osôb)  

z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík + 380 612,00 eur  

 

42. Listom č. MF/021185/2013-441 z 27. 8. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 (presun KV z minulých rokov) zákona o rozpočtových 

pravidlách v sume 536 630 eur. 

 

- kategória 710 (zdroj131C) + 536 630,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia  + 536 630,00 eur 

 

43. Listom č. MF/021646/2013-441 z 9. 9. 2013 upravilo záväzné ukazovatele v rámci 

kapitoly MPSVR SR - povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov v programe 07E 

(potreba zabezpečenie  nevyhnutných rekonštrukčných prác v budovách MPSVR SR) pri 

súčasnom viazaní kapitálových výdavkov v programe 07C.  

 

- hlavná kategória 700 (zdroj 111)  0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 536 630,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 536 630,00 eur 

 

44. Listom č. MF/021739/2013-441 z 10. 9. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

Program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 pre konečného 

prijímateľa – ÚPSVR  Bratislava. 

 

prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11B5) + 5 318,14 eur 

z toho:  

- kategória 620   + 8,06 eur 

- kategória 630   + 1 180,52 eur 

- kategória 640   + 4 129,56 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 5 318,14 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 5 318,14 eur 
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45. Listom č. MF/022417/2013-441 z 23. 9. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 11 907,24 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 786,09 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 10 121,15 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 11 907,24 eur 

 

 

46. Listom č. MF/022439/2013-441 z 23. 9. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 (presun KV z minulých rokov) zákona o rozpočtových 

pravidlách v sume 547 957,08 eur. 

 

- kategória 710 (zdroj131) + 547 957,08 eur 

- kategória 710 (zdroj131B) + 195 360,04 eur 

- kategória 710 (zdroj131C) + 352 597,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia  + 4 979,00 eur 

07E Tvorba implementácia politík + 542 978,08 eur 

 

47. Listom č. MF/022791/2013-441 z 1. 10. 2013 upravilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR - prekročenie limitu kapitálových výdavkov  pri súčasnom viazaní 

bežných výdavkov v sume 328 355,96 eur z dôvodu refundácie priebežných platieb v rámci 

projektu ROP „Rekonštrukcia zameraná na úpravu priestorov pre deti s duševnou poruchou 

a mladých dospelých - DeD Sereď“. 

 

- hlavná kategória 700 z toho: (zdroj 111) + 328 355,96 eur 

- kategória 710  + 328 355,96 eur 

- hlavná kategória 600 z toho: (zdroj 111) - 328 355,96 eur 

- kategória 640  - 328 355,96 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia 0,00 eur 

 07C0502 + 328 355,96 eur 

 07C0503 - 328 355,96 eur 

 

 

48. Listom č. MF/023317/2013-441 zo 7. 10. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech  kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 1 492,76 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 223,91 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 1 268,85 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 492,76 eur 
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49. Listom č. MF/023635/2013-441 z 15. 10. 2013 vykonalo presun rozpočtových 

prostriedkov medzi programami v sume 497 254 eur, pričom bol upravený rozpočet výdavkov 

na  mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

z dôvodu viazania rezervy na platové plnenia vytvorenej na preklenutie časového sklzu do 

vykonania refundácií. 

 

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

- kategória 610 (zdroj 111) 0,00 eur 

z toho:  

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

aparátu ústredného orgánu 

  

+ 170 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 

2013 

  

07C Sociálna inklúzia - 337 375,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 497 254,00 eur  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR 

SR  

- 159 879,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 10 121,00 eur 

 

50. Listom č. MF/024059/2013-441 z 21. 10. 2013 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 - 85 600,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 12 840,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 72 760,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 85 600,00 eur 

 

51. Listom č. MF/024874/2013-441 z 04. 11. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu  vlády SR. 

 

- kategória 630 - 30 567,84 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4 585,18 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 25 982,66 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 30 567,84 eur 

 

52. Listom č. MF/024875/2013-441 zo 4. 11. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech  kapitoly Úradu vlády SR. 

 

- kategória 630 - 3 832,16 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 574,82 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) -3 257,34 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 832,16 eur 

 



14 

 

 

53. Listom č. MF/025161/2013-441 z  13. 11. 2013 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly zmenou  účelových prostriedkov na zabezpečenie 

dostatočného objemu finančných prostriedkov v podprograme 07C07 pre poskytnutie  

vianočných príspevkov. 

 

- kategória 640  0,00 eur 

   z toho: prostriedky štátneho rozpočtu  (zdroj 111) 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia 0,00 eur 

- z toho pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná 

rodinná starostlivosť nesystémové dávky sociálneho poistenia 

vianočný príspevok dôchodcom 

- 7 200 000,00 eur 

z toho:  

070202 Rodičovský príspevok - 5 200 000,00 eur 

0703 Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia 

- 2 000 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 7 200 000,00 eur 

 

 

54. Listom č. MF/025441/2013-441 z 12. 11. 2013 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 - 7 934,63 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 190,19 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 6 744,44 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 7 934,63 eur 

 

55. Listom č. MF/025443/2013-441 zo 12. 11. 2013 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 - 994,71 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 149,22 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 845,49 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 994,71 eur 

 

56. Listom č. MF/025579/2013-441 z 20. 11. 2013 upravilo záväzné ukazovatele 

v rámci kapitoly - viazanie z titulu delimitácie činností, ktoré na základe uznesenia vlády SR 

č.262 z 30. mája 2013  prešli z kapitoly Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

na Úrad vlády SR. 

 

- hlavná kategória  (zdroj 111)  - 12 511,00 eur 

z toho:   

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné  - 8 530,00 eur 



15 

 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 532/2012 (od 1.11. 2013 do 31.12.2013 o - 4 

osoby) 

- 1 osoba 

z toho: aparát ústredného orgánu - 1 osoba 

(od 1.11. 2013 do 31.12.2013 o - 4 osoby)  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07E Tvorba a implementácia politík - 12 511,00 eur 

 

57. Listom č. MF/026020/2013-441 z 20. 11. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva  financií SR pre rozpočtovú organizáciu Finančné 

riaditeľstvo SR. 

 

- kategória 630 - 26 452,20 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 967,84 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 22 484,36 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 26 452,20 eur 

 

58. Listom č. MF/026541/2013-441 z 28. 11. 2013  viazalo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky v sume 2 112 043,92 eur, ktoré budú 

použité v roku 2014. 

 

  hlavná kategória 700 - 2 112 043,92 eur 

  z toho   zdroj 111 - 1 722 396,88 eur 

 zdroj 131C - 389 647,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 209 992,00 eur 

 z toho zdroj11 - 167 963,00 eur 

 z toho zdroj13 - 42 029,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 1 875 901,92 eur 

 z toho zdroj11 - 1 528 283,88 eur 

 z toho zdroj13 - 347 618,04 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR zdroj 11 

- 26 150,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti zdroj 11 - 26 150,00 eur 

 

59. Listom č. MF/026934/2013-441 z 3. 12. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

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

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 500 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 123 450,00 eur 

 (zdroj 11S2) + 66 450,00 eur 

 (zdroj 11S3) + 57 000,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 376 550,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 500 000,00 eur 
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60. Listom č. MF/026936/2013-441 z 3. 12. 2013 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 - 140 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 21 000,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 119 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 140 000,00 

eur 

 

61. Listom č. MF/028036/2013-441 z  18. 12. 2013 viazalo z titulu neplnenia 

rozpočtovaných príjmov záväzný ukazovateľ – príjmy ŠR v sume  3 000 000 eur  a  výdavky 

v sume 3 000 000 eur. 

 

- kategória 220 (zdroj 111) - 3 000 000,00 eur 

- kategória 640 (zdroj 111) - 3 000 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 3 000 000,00 eur 

- z toho pomoc  

v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom), 

kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

náhradná rodinná starostlivosť  

 

- 3 000 000,00 eur 

07C01 Pomoc v hmotnej núdzi - 1 000 000,00 eur 

070202 Rodičovský príspevok - 1 000 000,00 eur 

07C050 1Náhradná rodinná starostlivosť - 1 000 000,00 eur 

 

62. Listom č. MF/027096/2013-441 z  20. 11. 2012 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly - na zabezpečenie vysporiadania neoprávnených výdavkov vo 

výške nezrovnalostí v rámci schválených žiadostí o platbu, ktoré vznikli pri realizácii 

národných projektov OP ZaSI v príspevkovej organizácii CV MPSVR SR  vo výške 

1 070 246,30 eur – presun medziprogramami. 

 

-hlavná kategória 600 (zdroj 111) 0 

- kategória 630 (zdroj 111) + 884 669,30 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 1 070 246,30 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 066 669,30 eur 

09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR + 3 577,00 eur  

 

63. Listom č. MF/027260/2013-441 zo 6. 12. 2013 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika pre konečného 

prijímateľa – ÚPSVR  Stará Ľubovňa. 

 

prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11B5) + 1 743,59 eur 

z toho:  

- kategória 630   + 1 743,59 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR  + 1 743,59 eur 
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06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti + 1 743,59 eur 

 

64. Listom č. MF/027653/2013-441 z 11. 12. 2013 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 - 16 128,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 419,20 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 13 708,80 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 16 128,00 eur 

 

65. Listom č. MF/028266/2013-441 z 18. 12. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu  vlády SR. 

 

- kategória 630 - 373,55 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 56,03 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 317,52 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 373,55 eur 

 

66. Listom č. MF/028334/2013-441 z 19. 12. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva  zdravotníctva SR. 

 

- kategória 610 - 17 326,99 eur 

- kategória 620 - 6 055,65 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 507,40 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 19 875,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 23 382,64 eur 

 

67. Listom č. MF/028335/2013-441 z 19. 12. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR pre rozpočtovú organizáciu Finančné 

riaditeľstvo. 

 

- kategória 630 - 47 789,22 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 7 168,38 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 40 620,84 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 47 789,22 eur 

 

68. Listom č. MF/028336/2013-441 z 19. 12. 2013 viazalo záväzné ukazovatele 

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

v prospech kapitoly Úradu  vlády SR. 
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- kategória 630 - 2 979,65 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 446,95 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 2 532,70 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 2 979,65 eur 

 

69. Listom č. MF/028380/2013-441 z 19. 12. 2013 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu  financovaného z prostriedkov EÚ a 

spolufinancovania  pre konečného prijímateľa - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trnava na projekt „DeD Skalica- UPSVR Trnava“.  

 

- kategória 710 z toho:  + 140 393,00 eur 

zdroj 11S1 + 119 394,05 eur 

zdroj 11S2 + 21 058,95 eur 

     

z toho: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 11S2) + 21 058,95 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ    (zdroj 11S1)  + 119 394,05 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 140 393,00 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v Štátnych DD + 140 393,00 eur 

 

70. Listom č. MF/028497/2013-441 z 23. 12. 2013 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov kapitoly MPSVR SR - viazanie na zdroji 111 v sume 25 486,04 eur a súčasne 

preklasifikáciu zo zdroja 111 na spolufinancovanie v sume 3 822,14 eur a súčasne sa zvyšujú 

príjmy a výdavky EÚ prostriedkov. v sume 21 663,14 eur. Týmto rozpočtovým opatrením sa 

zabezpečili finančné prostriedky na vysporiadanie nezrovnalosti  dlžníka MPSVR SR - Sekcie 

riadenia ESF. 

 

- kategória 340  + 21 663,14 eur 

z toho  zdroj 11T1 + 21 663,14 eur 

hlavná kategória 600 zdroj 111 - 25 486,04 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie    

 zdroj 11T2 + 3 822,90 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ    

 zdroj 11T1 + 21 663,14 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia + 22 000,29 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 3 485,75 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 25 486,04 eur 

 

71. Listom č. MF/028847/2013-441 z  30. 12. 2013 povolilo - viazanie prostriedkov 

v zmysle § 8 ods.6 zákona o rozpočtových pravidlách – príjmov z rozpočtu EÚ v sume 

234 390 552,10 eur a výdavkov z rozpočtu EÚ a spolufinancovania ŠR v sume 

182 284 938,04 eur. 

 

 

- kategória 340  -234 390 552,10 eur 

z toho  zdroj 11T1 -134 468 127,76 eur 

 zdroj 13T1 -99 922 424,34 eur 
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hlavná kategória 600   -182 284 938,84 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   -27 282 104,80 eur 

 zdroj 11T2 -26 291 189,38 eur 

 zdroj 13T2 -981 614,01 eur 

 zdroj 11S2 -4 985,33 eur 

 zdroj 11S3 -4 316,08 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   -155 002 834,04 eur 

 zdroj 11T1 -149 414 332,53 eur 

 zdroj 13T1 -5 559 942,64 eur 

        zdroj 11S1 -28 558,87 eur 

 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2013  

07C Sociálna inklúzia - 27 191 569,35 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti - 141 983 797,16 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 242 429,61 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 8 481 657,37 eur 

06G18 Technická pomoc -1 347 625,07 eur 

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

- 37 860,28 eur 

 


