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Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 

 
 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2017 vykonalo 

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

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok:  

 

1. Listom č. MF/007873/2017-441 zo  17. 1. 2017 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 210 791 173,71 eur a prekročenie 

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

199 505 926,70 eur. 

 

- kategória 340  + 210 791 173,71 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 37 001 076,43 eur 

 (zdroj 3AC1) + 109 596 575,65 eur 

 (zdroj 3AK1) + 14 596 903,98 eur 

 (zdroj 3AL1) + 49 596 617,65 eur 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 199 505 926,70 eur 

z toho: 

-  prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 24 370 616,15 eur 

 (zdroj 3AA3) + 3 450,00 eur 

 (zdroj 3AA2) + 14 490,00 eur 

 (zdroj 3AC2) + 22 890 675,52 eur 

 (zdroj 3AK2) + 1 462 000,63 eur 

            

-  prostriedky z rozpočtu EÚ   

 

+ 175 096 040,26 eur 

 (zdroj 3AA1) + 82 060,00 eur 

 (zdroj 3AC1) + 117 955 962,83 eur 

 (zdroj 3AL1) + 48 773 349,53 eur 

 (zdroj 3AK1) + 8 284 667,90 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 9 746 668,53 eur 

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

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR + 189 619 987,88 eur 

 

 

2. Listom č. MF/008896/2017-441 z  20. 2. 2017  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 3 000 000,00 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 3 000 000,00 eur 

  z toho   (zdroj 131F) + 1 153 299,27 eur 

 (zdroj 131G) + 1 846 700,73 eur 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 888 399,00 eur 
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07E Tvorba a implementácia politík + 874 843,18 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 83 076,79 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 83 076,79 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR + 6,64 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - 

MPSVR SR  

+ 1 153 674,39 eur 

 

3. Listom č. MF/009433/2016-441 z 23. 2. 2017 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 4 888,00 eur, z toho mzdy v sume 3 622,00 eur 

v súvislosti so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 4 888,00 eur 

- kategória 610  + 3 622,00 eur 

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

vyrovnania (ďalej „OON“) aparátu ústredného orgánu 

 + 3 622,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 4 888,00 eur 

 

4. Listom č. MF/009445/2017-441 zo 7. 3. 2017 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

na programe 07E v sume 3 992 976,00 eur, povolilo prekročenie limitu výdavkov na mzdy, 

platy, služobné príjmy a OON z dôvodu priznaných osobných príplatkov zamestnancov 

ÚPSVR a zamestnancov detských vo výške 4 161 541,00 eur v rámci záväzných 

ukazovateľov kapitoly. Zároveň sa viažu celkové výdavky kapitoly v celkovej sume 

9 687 007,00 eur z dôvodu očakávanej skutočnosti čerpania výdavkov na dávky sociálnej 

inklúzie. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 9 687 007,00 eur 

- kategória 610  + 4 161 541,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík 

07C Sociálna inklúzia 

+ 3 992 976,00 eur 

- 13 679 983,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 15 303 007,00 eur 

 

5. Listom č. MF/009945/2017-441 zo 7. 3. 2017 viazalo MPSVR SR (zdroj 111) 

záväzné ukazovatele kapitoly v prospech kapitoly Všeobecná pokladničná správa na 

zabezpečenie financovania sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí v zákonom 

stanovenom termíne nepožiadali MPSVR SR o finančný príspevok. 

 

- kategória 640 (zdroj 111) - 692 160,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 692 160,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 692 160,00 eur 
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6. Listom č. MF/010316/2017-441 zo 13. 3. 2017 povolilo MF SR prekročenie limitu 

výdavkov o 51 000,00 eur na programe 07E Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie 

finančných prostriedkov na vrátenie pokuty z roku 2014 a 2015. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 51 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 51 000,00 eur 

 

 

7. Listom č. MF/010529/2017-413 zo 17. 3. 2017 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele aparátu ministerstva v rámci záväzných ukazovateľov kapitoly MPSVR SR – 

zvýšenie počtu zamestnancov o 14 osôb a  prekročenie limitu výdavkov na mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV zamestnancov aparátu ministerstva o 252 000,00 eur. Rozpočtové 

opatrenie súvisí s centralizáciou verejného obstarávania z roku 2016. 

 

- 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 

 + 252 000,00 eur 

Počet zamestnancov aparát ústredného orgánu  + 14 osoby 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 0,00 eur 

 

8. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 3. 2017 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP Technická 

pomoc na základe schválenia priebežnej žiadosti o platbu č. 301011B461500101 – 

(Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND za obdobie január 2016 

až marec 2016). 

 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 54 282,40 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 9 738,26 eur 

 (zdroj 3AA3) + 1 872,74 eur 

 (zdroj 3AA2) + 7 865,52 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 44 544,14 eur 

 (zdroj 3AA1) + 44 544,14 eur 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 54 282,40 eur 

 

9. Zamietavé stanovisko k RO z MF SR. 

10. Listom č. MF/0113142/2017-413 z  30. 5. 2017 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR na rok 2017  – zabezpečenie finančných prostriedkov na 
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zvýšenie platov zamestnancov v nadväznosti na § 5 zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2017, na nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf 

a platové tarify v súlade s uzatvorenými KZVS na rok 2017. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 6 834 580,00 eur 

- kategória 610  + 5 064 992,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 + 265 572,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 1 127 494,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 5 654 868,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce 

a zvýšenia zamestnateľnosti 

+ 52 218,00 eur 

 

11. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 5. 2017 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP Technická 

pomoc na základe schválenia priebežnej žiadosti o platbu č. 301011B461500201 – 

(Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND za obdobie apríl 2016 až 

jún 2016). 

 

hlavná kategória 600   + 50 337,57 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 9 030,57 eur 

 (zdroj 3AA3) + 7 293,94 eur 

 (zdroj 3AA2) + 1 736,63 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ    

 (zdroj 3AA1) + 41 307,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 50 337,57 eur 

 

12. Listom č. MF/013763/2017-413 z 9. 6. 2017 povolilo prekročiť záväzný 

ukazovateľ - limit počtu zamestnancov aparátu ministerstva na rok 2017 – zvýšenie počtu 

zamestnancov o administratívne kapacity osobitne sledované v súlade s uznesením vlády SR 

č. 181/2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020.  

 

Administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne 

sledované, príloha č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 

+ 68 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 68 osôb 

 

13. Listom č. MF/013800/2017-441 z  13. 6. 2017 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR na rok 2017 – povolenie prekročenia limitu kapitálových 

výdavkov pri súčasnom viazaní bežných výdavkov na schválené dotácie na rok 2017. 

 

hlavná kategória 600 zdroj 111   - 937 960,00 eur 

hlavná kategória 700 zdroj 111   + 937 960,00 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

0AR05 MPSVR SR – Protidrogová politika + 0,00 eur 

 

 

14. Listom č. MF/013068/2017-441 z 19.6.2017 viazalo celkové výdavky kapitoly 

v sume 4 530 000,00 eur z dôvodu vyčíslenej úspory v rámci dávok sociálnej inklúzie. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 4 530 000,00 eur 

- kategória 640   - 4 530 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 4 530 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 4 530 000,00 eur 

 

 

15. Listom č. MF/014115/2017-441 zo  16. 6. 2017 uvoľnilo na základe  uznesenia 

vlády SR č. 286 zo 7. júna 2017  finančné prostriedky pre MPSVR SR z kapitoly Všeobecná 

pokladničná správa pre Inštitút pre výskum práce a rodiny na zabezpečenie prevádzky 

bezplatnej nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a koordinačných aktivít v oblasti násilia 

na ženách do konca roka 2017. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 280 000,00 eur 

- kategória 610  + 124 013,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík 

 

+ 280 000,00 eur 

 

16. Listom č. MF/014431/2017-441 z   26. 7. 2017  uvoľnilo prostriedky 

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

výdavky v sume 1 014 103,73 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 1 014 103,73 eur 

  z toho   (zdroj 131F) + 109 185,05 eur 

 (zdroj 131G) + 904 918,68 eur 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 175 150,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 392 017,82 eur 

0EK0H Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - 

MPSVR SR  

+ 446 935,91 eur 

 

17. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 7. 2017 povolilo prekročenie limitu výdavkov 

v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP Technická 

pomoc na základe schválenia priebežnej žiadosti o platbu č. 301011B461500301 – 

(Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND za obdobie apríl 2015 až 

jún 2015). 
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hlavná kategória 600   

 

+ 15 289,81 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 2 742,99 eur 

 (zdroj 3AA3) + 527,51 eur 

 (zdroj 3AA2) + 2 215,48 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 12 546,82 eur 

 (zdroj 3AA1) + 12 546,82 eur 

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  + 15 289,81 eur 

07E Tvorba a implementácia politík  + 15 289,81 eur 

 

18. Listom č. MF/015576/2017-441 z  25. 8. 2017 vykonalo presun výdavkov kapitoly 

MPSVR SR na rok 2017 na riešenie potrieb ÚPSVR v štátnych detských domovoch /príprava 

štátnych zariadení pre deti drogovo a inak závislé/ pri súčasnom viazaní výdavkov na dávky 

sociálnej inklúzie v sume 1 546 248 eur. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 766 000,00 eur 

- hlavná kategória 700 (zdroj 131G) + 766 000,00 eur 

- kategória 610  + 304 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

-1 546 248,00 eur  

 

19. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 8. 2017 bola vrátená nezúčtovaná zálohová 

platba z poskytnutej zálohovej platby v rámci projektu s názvom Stabilizácia AK gestora HP 

RMŽ a ND, kód ITMS 2014+ 301011B461   

 

 

hlavná kategória 600, kategória 630   

 

- 1 368,67 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

- 245,54 eur 

 (zdroj 3AA3) - 47,22 eur 

 (zdroj 3AA2) - 198,32 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ    

 (zdroj 3AA1) - 1 123,13 eur 

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  - 1 368,67 eur 

07E Tvorba a implementácia politík  - 1 368,67 eur 

 

20. Listom č. MF/016168/2017-441 z  24. 8. 2017 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR na rok 2017  – zabezpečenie finančných prostriedkov na 

poistné za zamestnancov (DDS, dohody) a na tovary a služby pre Ústredie PSVR pri 

súčasnom viazaní výdavkov na dávky sociálnej inklúzie. 

  

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 0,00 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 3 444 200,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 3 444 200,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 3 444 200,00 eur 

 

21. Listom č. MF/016721/2017-413 z  18. 9. 2017 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu kapitoly MPSVR SR na rok 2017 v nadväznosti na nariadenie 

vlády SR č. 202/2017 Z. z. na realizáciu zvýšenia platov pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov od 1. septembra 2017. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 414 828,00 eur 

- z toho kategória 610  + 307 394,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu  

 

 

 + 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 392 086 ,00 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie 

zamestnateľnosti 

+ 22 742 ,00 eur 

22. Listom č. MF/016475/2017-441 z  19. 9. 2017 viazalo prostriedky štátneho 

rozpočtu na rok 2017 z dôvodu delimitácie 3 štátno-zamestnaneckých miest na MZVaEZ SR 

za zamestnancov dočasne vyslaných na Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 257 131,00 eur 

- z toho kategória 610  - 159 528,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu (- 3 osoby) 

 

 

 - 159 528,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík - 257 131,00 eur 

 

23. Listom č. MF/017621/2017-441 zo  6. 10. 2017  viazalo rozpočtové kapitálové 

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

v sume 375 016,68 eura. 

 

  hlavná kategória 700, kód zdroja 131   - 375 016,68 eur 

  z toho   (zdroj 131G) - 375 016,68 eur 

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 362 442,42 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 12 574,26 eur 

 

24. Rozpočtovým opatrením zo dňa 19. 10. 2017 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov v súvislosti s prijatím zálohovej platby na zabezpečenie projektu technickej pomoci 
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financovaného v rámci OP Technická pomoc 2014-2020 s názvom „Stabilizácia AK gestora 

HP RMŽ a ND“. 

 

- kategória 630 + 150 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 26 910,00 eur 

 (zdroj 3AA2) + 21 735,00 eur 

 (zdroj 3AA3) + 5 175,00 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 3AA1) + 123 090,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E0301 Aparát ministerstva + 150 000,00 eur 

 

25. Listom č. MF/017467/2017-441 z  23. 10. 2017 povolilo presun v rámci limitu 

výdavkov  kapitoly v sume 5 mil. eur na  zlepšenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov 

ÚPSVR (4,1 mil. eur) a zamestnancov štátnych detských domovov (0,9 mil. eur). Zároveň, 

nad rámec presunu, viazalo výdavky kapitoly v sume 2,0 mil. eur. Predmetným rozpočtovým 

opatrením boli limitované výdavky  ÚPSVR znížené o 7,0 mil. eur.  

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 2 000 000,00 eur 

- kategória 610  + 3 705 076,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 

 

 + 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 4 089 965,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 6 089 965,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

 

- 7 000 000,00 eur 

 

26. Listom č. MF/017885/2017-441 z 24. 10. 2017 boli viazané limitované výdavky 

ÚPSVR na sociálnu inklúziu v sume 24,7 mil. eur v prospech limitovaných výdavkov aparátu 

ministerstva.  

 

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

- kategória 610  + 0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia + 0,00 eur 

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

07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia + 3 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb + 1 700 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 24 700 000,00 eur 

 

27. Listom č. MF/018182/2017-441 z  03. 11. 2017 na ťarchu  výdavkov na tovary a 

služby povolilo prekročiť limit výdavkov na  mzdy, platy služobné príjmy a OOV na 

zabezpečenie platových náležitostí zamestnancov aparátu ministerstva na ťarchu výdavkov na 
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tovary a služby v súvislosti  s vyslaním zamestnancov na Stále zastúpenie  pri EÚ. Zároveň 

povolilo prekročiť limit výdavkov na programe 07E pri súčasnom viazaní výdavkov na 

medzirezortnom podprograme 09706. 

 

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

- z toho kategória 610  + 159 528,00 eur 

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

vyrovnania aparátu ústredného orgánu  

 

 

 + 159 528,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 81 440 ,00 eur 

09706 Príspevky SR do MO – MPSVR SR - 81 440 ,00 eur 

 

28. Listom č. MF/018868/2017-441 zo  16. 11. 2017 povolilo prekročiť limit 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0H IT financované zo ŠR pri súčasnom 

viazaní   výdavkov programu 07C Sociálna inklúzia 

 

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

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR + 239 346,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 239 346,00 eur 

29. Listom č. MF/018943/2017-441 zo  16. 11. 2017  povolilo prekročiť limit 

kapitálových výdavkov na financovanie rekonštrukcie budovy ÚPSVR Nitra pri súčasnom 

viazaní  limitovaných výdavkov ÚPSVR  programu 07C Sociálna inklúzia.  

   

 - výdavky spolu            + 0,00 eur 

  - hlavná kategória 700                                                 ( zdroj  111)   + 2 500 000,00 eur 

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 2 500 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia  - 2 500 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia     

sociálnych   dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

      - 2 500 000,00 eur 

 

30. Listom č. MF/018951/2017-441 zo  16. 11. 2017  viazalo  z titulu neplnenia 

rozpočtovaných príjmov  rozpočtové prostriedky, príjmy i výdavky kapitoly ministerstva. 

 

 - príjmy kapitoly, záväzný ukazovateľ                      (zdroj 111) - 3 900 000,00 eur 

  

- výdavky kapitoly spolu                                           (zdroj  111) - 3 900 000,00 eur 

   v tom: 

  - hlavná kategória  600  

  - hlavná kategória  700        

 

-1 900 000,00 eur 

-2 000 000,00 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 3 900 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych   

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

 

- 1 900 000,00 eur 

31. Listom č. MF/019481/2017-441 z  29. 11. 2017 povolilo prekročiť limit výdavkov 

na medzirezortnom podprograme 0EK0H IT financované zo ŠR pri súčasnom viazaní   

výdavkov programu 07C Sociálna inklúzia 

 

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

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR + 3 182 929,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 3 182 929,00 eur 

 - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 3 182 929,00 eur 

 

32. Rozpočtovým opatrením zo dňa 04. 12. 2017 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP 

Technická pomoc na základe schválenia priebežnej Žiadosti o platbu č. 301011B461500401 – 

(Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND za obdobie júl 2016 až 

december 2016). 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 165 016,16 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 29 603,90 eur 

 (zdroj 3AA3) + 5 693,06 eur 

 (zdroj 3AA2) + 23 910,84 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 135 412,26 eur 

 (zdroj 3AA1) + 135 412,26 eur 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07E Tvorba a implementácia politík + 165 016,16 eur 

 

33. Listom č. MF/019963/2017-413 zo 6. 12. 2017 povolilo prekročiť záväzný 

ukazovateľ - limit počtu zamestnancov kapitoly MPSVR SR na rok 2017 – zvýšenie počtu 

zamestnancov rozpočtových organizácií  

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, príloha č. 1 

k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 

+ 740 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 0 osôb 

 

34. Listom č. MF/020378/2016-441 z 18. 12. 2017 viazalo v súlade s §8 ods. 6 zákona 

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

5 008 150,51 eur, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom období. 

 

- hlavná kategória 700 - 5 008 150,51 eur 
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  z toho   (zdroj 111) - 4 118 364,05 eur 

 (zdroj 131G) - 889 786,46 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 913 634,36 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 3 682 007,25 eur 

0EK0H IT financované zo ŠR – MPSVR SR - 407 253,99 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR - 326,34 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

- 4 928,57 eur 

z toho: 06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 4 928,57 eur 

 

 

35. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 12. 2017 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EU a spolufinancovania - OP 

Technická pomoc na základe schválenia priebežnej Žiadosti o platbu č. 301011B461500401 – 

(Zúčtovanie refundácie miezd zamestnancov gestora HP RMŽ a ND za obdobie apríl 2017 až 

jún 2017). 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 93 393,24 eur 

z toho: 

- prostriedky na spolufinancovanie   

 

+ 16 754,74 eur 

 (zdroj 1AA3) + 3 222,06 eur 

 (zdroj 1AA2) + 13 532,68 eur 

- prostriedky z rozpočtu EÚ   + 76 638,50 eur 

 (zdroj 1AA1) + 76 638,50 eur 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017 + 93 393,24 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 93 393,24 eur 

 

36.  Listom č. MF/020445/2017-441 z  22. 12. 2017 povolilo prekročiť limit výdavkov  

OP Ľudské zdroje MPSVR SR (prvok 06G1S01 zamestnanosť) a  Iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých (prvok 06G1S04) v nadväznosti na vysporiadanie nezrovnalostí. 

Finančné krytie zabezpečené vyššími  príjmami na príjmovom účte Platobnej jednotky 

MPSVR SR pre nezrovnalosti a vratky a mimorozpočtovom účte Certifikačného orgánu (MF 

SR) pre nezrovnalosti a vratky.  

 

kategória 340  

prostriedky Európskej únie   + 612 149,70 eur 

z toho                                                                             (zdroj 1AC1) + 565 744,99 eur 

                                                                                       (zdroj 1AL1) + 46 404,71 eur 

  

kategória 600 + 727 739,20 eur 

z toho prostriedky na spolufinancovanie                       (zdroj 1AC2) + 115 275,30 eur 

  

z toho prostriedky Európskej únie  + 612 149,70 eur 

(zdroj 1AC1) + 566 059,19 eur 

(zdroj 1AL1) + 46 404,71 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

 06G1S OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MPSVR SR + 727 739,20 eur 
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37. Listom č. MF/020800/2017-441 z 27. 12. 2017 viazalo, z dôvodu čiastočného  

vysporiadania systémových nezrovnalostí OP ZaSI, výdavky ŠR  (zdroj 111) v prospech 

prostriedkov EÚ a spolufinancovania (11T1 a 11T2). Následne boli tieto prostriedky 

zaviazané (RO č.39). 

 

kategória 340   

z toho                                                                              (zdroj 11T1) + 3 467 392,43 eur 

 

hlavná kategória 600  

 

 0,00 eur 

z toho výdavky bez prostriedkov EÚ   -3 467 392,43 eur 

                             - rozpočtové prostriedky kapitoly   (zdroj 111) - 4 047 791,16 eur 

                      - spolufinancovnaie                        (zdroj 11T2) + 580 398,73 eur 

z toho prostriedky Európskej únie                                  (zdroj 11T1) + 3 467 392,43 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

06G04 Aktívna politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 4 047 791,16 eur 

06G0404 Národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce 

a zvýšenie zamestnateľnosti 

- 4 047 791,16 eur 

07C Sociálna inklúzia + 1 020 574,37 eur 

 

  

38. Listom č. MF/020928/2017-441 z 28. 12. 2017 boli viazané príjmy a výdavky 

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

pravidlách nasledovne: 

 

kategória 340  - 248 601 154,71 eur 

- z toho prostriedky EÚ (zdroj 1AC1) - 80 413 281,12 eur 

 (zdroj 1AK1) -11 010 677,47 eur 

 (zdroj 1AL1) - 0,00 eur 

 (zdroj 11T1) -0,00 eur 

 (zdroj 3AC1) - 72 581 135,95 eur 

 (zdroj 13T1) -33 865 465,24 eur 

 (zdroj 3AL1) -44 773 273,44 eur 

 (zdroj 3AK1) -5 957 321,49 eur 

 

hlavná kategória 600    

 

- 233 106 328,42 eur 

z toho prostriedky na spolufinancovanie   - 32 471 556,69 eur 

 (zdroj 1AC2) - 29 718 736,23 eur 

 (zdroj 1AK2) - 1 280 877,26 eur 

 (zdroj 1AA2) - 13 532,68 eur 

 (zdroj 1AA3) - 3 222,06 eur 

 (zdroj 3AA3) - 2 164,62 eur 

 (zdroj 3AA2) - 9 091,49 eur 

 (zdroj 3AC2) - 1 340 462,38 eur 

 (zdroj 3AK2) - 103 469,97 eur 

z toho prostriedky z rozpočtu EÚ   - 200 608 849,65 eur 

 (zdroj 1AC1) - 140 365 399,36 eur 
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 (zdroj 1AK1) - 7 363 313,65 eur 

 (zdroj 1AL1) - 992 004,28 eur 

 (zdroj 1AA1) - 76 638,50 eur 

 (zdroj 3AA1) - 51 486,99 eur 

 (zdroj 3AC1) - 9 081 086,69 eur 

 (zdroj 3AL1) - 42 197 589,30 eur 

 (zdroj 3AK1) - 481 330,88 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 9 228 991,76 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - 223 695 278,24 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 182 058,42 eur 

 

39. Listom č. MF/020937/2017-441 z 29. 12. 2017  viazalo prostriedky EÚ (príjmy  

a výdavky) a spolufinancovania (výdavky)  po vysporiadaní systémových nezrovnalostí 

aparátu ministerstva  za OP ZaSI  nasledovne: 

 

kategória 340  -3 467 392,43 eur 

  z toho                                                                            (zdroj 11T1) -3 467 392,43 eur 

 

hlavná kategória 600  

 

- 4 047 791,16 eur 

- prostriedky na spolufinancovanie                                 (zdroj 11T2) - 580 398,73 eur 

- prostriedky Európskej únie                                           (zdroj 11T1) -3 467 392,43 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

07C Sociálna inklúzia - 1 020 574,37 eur 

 

  

40. Listom č. MF/020971/2017-441 z 29. 12. 2017  viazalo  rozpočtové prostriedky 

štátneho rozpočtu na rok 2017 z dôvodu nevyčerpania prostriedkov určených na sociálnu 

inklúziu a aktívnu politiku trhu práce v roku 2017. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 14 000 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2017  

06G04 Aktívna politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – 

MPSVR SR 

- 3 294 000,00 eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc - 3 294 000,00 eur 

07C Sociálna inklúzia - 10 706 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 2 000 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom - 1 229 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb - 1 388 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 6 089 000,00 eur 

 

 

 


