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Príloha 1

Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MF SR k 31. 12. 2013


Rozpočtové opatrenia MF SR


	Listom č. MF/008860/2013-441 zo dňa 31. 01. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie zdrojov pre potreby finančného krytia Finančného plánu na rok 2010 a 2011 Operačného programu Informatizácia spoločnosti nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+0,00 eur

Prostriedky Európskej únie	+0,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	+21 526 082,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 03	-21 526 082,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/008980/2013-441 zo dňa 29. 01. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 11 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 6 051 900,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-6 051 900,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 494 214,11 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 494 214,11 eur

Prostriedky Európskej únie	-4 557 685,89 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-6 051 900,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/009117/2013-441 zo dňa 04. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s financovaním výdavkov spojených s arbitrážnymi konaniami voči SR v celkovej sume 1 622 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 622 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 622 400,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 622 400,00 eur

Program 074	+1 622 400,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/009215/2013-441 zo dňa 01. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie Dohody o poskytovaní služieb prevádzky Ekonomického informačného systému MDVRR SR v celkovej sume 245 037,43 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+245 037,43 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+245 037,43 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+245 037,43 eur

Program 074	+245 037,43 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/009513/2013-441 zo dňa 06. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie Dohody o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému MH SR v celkovej sume 169 047,36 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+169 047,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+169 047,36 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+169 047,36 eur

Program 074	+169 047,36 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva hospodárstva SR. 

	Listom č. MF/009622/2013-441 zo dňa 07. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 22 k projektu 21110120003 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v celkovej sume 50 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-50 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-12 345,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-12 345,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-37 655,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-50 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/009650/2013-441 zo dňa 07. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na financovanie úhrady faktúry za produkty – softvérové licencie spoločnosti Microsoft v celkovej sume 16 827 008,26 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+16 827 008,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+16 827 008,26 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+16 827 008,26 eur

Program 074	+16 827 008,26 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/009666/2013-441 zo dňa 12. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky z dôvodu nedostatočného finančného krytia výdavkov Finančného riaditeľstva SR nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	- 1 300 000,00 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/009693/2013-413 zo dňa 13. 02. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele z dôvodu zabezpečenia prostriedkov na pokrytie funkčných platov existujúceho stavu zamestnancov a pre motiváciu a stabilizáciu kľúčových zamestnancov organizácie ARDAL nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+0,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	-49 550,00 eur

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií ARDAL, MF SR – úrad.

	Listom č. MF/009809/2013-441 zo dňa 11. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320013501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 51 973,03 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+51 973,03 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+9 542,25 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+9 542,25 eur

Prostriedky Európskej únie	+42 430,78 eur	

Program 074	+51 973,03 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/009847/2013-441 zo dňa 12. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120007501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 10 099,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+10 099,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 854,26 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 854,26 eur

Prostriedky Európskej únie	+8 245,08 eur	

Program 074	+10 099,34 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/009895/2013-441 zo dňa 14. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie ukazovateľa príjmov v sume 4 299 881,83 eur a záväzných ukazovateľov výdavkov v celkovej sume 11 835 991,48 eur v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prostriedky štrukturálnych fondov) nasledovne:


Príjmy kapitoly
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13)	+4 299 881,83 eur

Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+11 835 991,48 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 323 461,42 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 13)	+2 323 461,42 eur

Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13)	+9 512 530,06 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A 01	+133 167,80 eur
Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+748 506,55 eur
Program 074	+1 969 224,69 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	 +5 020 641,01 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	+3 964 451,43 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP IS), SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, FR SR. 

	Listom č. MF/009955/2013-441 zo dňa 05. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 215 442,00 eur (kapitálové výdavky – I. časť) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+215 442,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+215 442,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+215 442,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+215 442,00 eur	

Program 074	+215 442,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

	Listom č. MF/010003/2013-441 zo dňa 13. 02. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie dodatku č. 1 k Dohode o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému MŠVVŠ SR v celkovej sume 292 700,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+292 700,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+292 700,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+292 700,00 eur

Program 074	+292 700,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. 

	Listom č. MF/010128/2013-441 zo dňa 15. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 5 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 7 458,46 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-7 458,46 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 841,46 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 841,46 eur

Prostriedky Európskej únie	-5 617,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-7 458,46 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010139/2013-441 zo dňa 15. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 15 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 228 121,76 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-228 121,76 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-34 218,27 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-34 218,27 eur

Prostriedky Európskej únie	-193 903,49 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-228 121,76 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010154/2013-441 zo dňa 15. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 21110120024 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Kanceláriu Ústavného súdu SR, Košice v celkovej sume 35 884,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-35 884,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-8 859,96 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 859,96 eur

Prostriedky Európskej únie	-27 024,84 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-35 884,80 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010164/2013-441 zo dňa 15. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21110120024 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Kanceláriu Ústavného súdu SR, Košice v celkovej sume 11 160,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-11 160,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 755,40 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 755,40 eur

Prostriedky Európskej únie	-8 404,60 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-11 160,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010171/2013-441 zo dňa 15. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 5 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 5 656,44 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-5 656,44 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 396,56 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 396,56 eur

Prostriedky Európskej únie	-4 259,88 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-5 656,44 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010175/2013-441 zo dňa 15. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 21 k projektu 21110120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 6 556,35 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-6 556,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 618,77 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 618,77 eur

Prostriedky Európskej únie	-4 937,58 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-6 556,35 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 
	Listom č. MF/010601/2013-413 zo dňa 22. 02. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie činnosti novej organizačnej jednotky organizácie Štátna pokladnica nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+46 800,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií Štátna pokladnica, MF SR – úrad.

	Listom č. MF/010829/2013-441 zo dňa 25. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 13 k projektu 21110120011 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 1 250,57 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 250,57 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-308,76 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-308,76 eur

Prostriedky Európskej únie	-941,81 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 250,57 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010834/2013-441 zo dňa 25. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 12 k projektu 21110120011 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 2 613,10 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 613,10 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-645,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-645,20 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 967,90 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 613,10 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010872/2013-441 zo dňa 25. 02. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 10 k projektu 21110120010 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 1 140 600,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 140 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-281 614,14 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-281 614,14 eur

Prostriedky Európskej únie	-858 985,86 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 140 600,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/010990/2013-441 zo dňa 01. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie úhrady faktúry za centrálny nákup softvérových produktov SAP - licencií podľa Centrálnej licenčnej zmluvy so  spoločnosťou SAP Slovensko, s.r.o. nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 819 566,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/011106/2013-441 zo dňa 05. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na financovanie nákladov súvisiacich s vykonaním auditu konsolidovaných účtovných závierok za roky 2010 a 2011 v celkovej sume 1 794 999,60 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 794 999,60 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 794 999,60 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 794 999,60 eur

Program 074	+1 794 999,60 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/011139/2013-413 zo dňa 05. 03. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s úpravou systemizácie colníkov nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+0,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur

Program 072	+0,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2013
v tom:
Počet miest spolu 	-171 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy 
v štátnej službe	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/011151/2013-441 zo dňa 01. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320010508 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 441 169,02 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+441 169,02 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+80 998,62 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+80 998,62 eur

Prostriedky Európskej únie	+360 170,40 eur	

Program 074	+441 169,02 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/011191/2013-441 zo dňa 06. 03. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie nepretržitého vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektmi finančnej správy nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom 	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+4 188,00 eur	

Medzirezortný podprogram 06H 05	+10 000,00 eur	
Program 072	-10 000,00 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/011212/2013-441 zo dňa 04. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v prospech kapitoly Ministerstva obrany SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 998 zo dňa 22. októbra 2003 a dohody č. 4/2013 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených pre colníkov v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť v celkovej sume 1 499,55 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 499,55 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 499,55 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-1 499,55 eur

Program 072	-1 499,55 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/011296/2013-441 zo dňa 04. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 9 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 254,58 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 254,58 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 519,44 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 519,44 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 735,14 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 254,58 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011308/2013-441 zo dňa 04. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 24 k projektu 21110120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 4 430,13 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 430,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 093,80 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 093,80 eur

Prostriedky Európskej únie	-3 336,33 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-4 430,13 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011329/2013-441 zo dňa 04. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 10 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 3 240,94 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-3 240,94 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-800,19 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-800,19 eur

Prostriedky Európskej únie	-2 440,75 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-3 240,94 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011522/2013-441 zo dňa 06. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 82 zo dňa 11. februára 2013 k Analýze potrieb navýšenia administratívnych a finančných kapacít Úradu pre verejné obstarávanie v celkovej sume 210 205,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-210 205,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-210 205,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-210 205,00 eur

Program 074	-210 205,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad.

	Listom č. MF/011576/2013-441 zo dňa 07. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 12 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 36 210,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-36 210,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-8 940,25 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 940,25 eur

Prostriedky Európskej únie	-27 269,75 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-36 210,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011612/2013-441 zo dňa 07. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na úhradu výdavkov v súvislosti s projektom „Implementácia EIS“ ako horizontálneho rozšírenia systému Štátnej pokladnice – IS ESO v celkovej sume 239 091,99 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+239 091,99 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+239 091,99 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+239 091,99 eur

Program 074	+239 091,99 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva životného prostredia SR.

	Listom č. MF/011622/2013-441 zo dňa 07. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 14 k projektu 21110120012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Štatistický úrad SR v celkovej sume 2 000 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-493 800,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-493 800,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 506 200,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 000 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011688/2013-441 zo dňa 14. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 200,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie Správa finančnej kontroly Bratislava.

	Listom č. MF/011779/2013-441 zo dňa 11. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 10 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 15 057,55 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 057,55 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 717,74 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 717,74 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 339,81 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 057,55 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011810/2013-441 zo dňa 12. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 7 k projektu 21140220015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry SR v celkovej sume 102 452,54 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-102 452,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-15 367,90 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-15 367,90 eur

Prostriedky Európskej únie	-87 084,64 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-102 452,54 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/011858/2013-441 zo dňa 12. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220008604 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 637,32 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+637,32 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+258,11 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+258,11 eur

Prostriedky Európskej únie	+379,21 eur	

Program 074	+637,32 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/011896/2013-441 zo dňa 12. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220013504 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 652,52 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 652,52 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+303,40 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+303,40 eur

Prostriedky Európskej únie	+1 349,12 eur	

Program 074	+1 652,52 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/011904/2013-441 zo dňa 12. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120006507 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 698,57 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+698,57 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+128,26 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+128,26 eur

Prostriedky Európskej únie	+570,31 eur	

Program 074	+698,57 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/011925/2013-441 zo dňa 13. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 115 zo dňa 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 v celkovej sume 319 460,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-319 460,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-319 460,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-319 460,00 eur

Program 072	-137 134,00 eur
Program 074	-182 326,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, FR SR, DataCentrum, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, Štátna pokladnica, ARDAL.

	Listom č. MF/011953/2013-441 zo dňa 13. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320008509 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 150 640,20 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+150 640,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+27 657,56 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+27 657,56 eur

Prostriedky Európskej únie	+122 982,64 eur	

Program 074	+150 640,20 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/011987/2013-441 zo dňa 13. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420011501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 8 037,09 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+8 037,09 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 475,61 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 475,61 eur

Prostriedky Európskej únie	+6 561,48 eur	

Program 074	+8 037,09 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/012281/2013-441 zo dňa 19. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140003507 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 20 995,79 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+20 995,79 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+5 248,96 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+5 248,96 eur

Prostriedky Európskej únie	+15 746,83 eur	

Program 074	+20 995,79 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

	Listom č. MF/012447/2013-441 zo dňa 20. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27130330020502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1A 01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 246,13 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+246,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+36,92 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+36,92 eur

Prostriedky Európskej únie	+209,21 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A 01	+246,13 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/012532/2013-413 zo dňa 25. 03. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zákona č. 392/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, v celkovej sume 34 123,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-34 123,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-34 123,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-34 123,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	-25 404,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	-25 404,00 eur

Program 074	-34 123,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/012670/2013-441 zo dňa 22. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 7 513 505,95 eur (kapitálové výdavky – II. časť) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+7 513 505,95 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+7 513 505,95 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+7 513 505,95 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+7 513 505,95 eur	

Program 072	+7 513 505,95 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/012727/2013-441 zo dňa 25. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220015103 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 187 909,60 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+187 909,60 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+34 500,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+34 500,20 eur

Prostriedky Európskej únie	+153 409,40 eur	

Program 074	+187 909,60 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/012810/2013-441 zo dňa 26. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 304 679,04 eur (kapitálové výdavky – III. časť) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+304 679,04 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+304 679,04 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+304 679,04 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+304 679,04 eur	

Program 074	+304 679,04 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/012818/2013-441 zo dňa 26. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 2 969 845,68 eur (kapitálové výdavky – IV. časť) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+2 969 845,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 969 845,68 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+2 969 845,68 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+2 969 845,68 eur	

Program 072	+2 969 845,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií FR SR.

	Listom č. MF/012897/2013-441 zo dňa 28. 03. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na finančné zabezpečenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, ktorá vyplýva z riadneho plnenia špecifických služobných úloh Kriminálneho úradu finančnej správy nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur

z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur

Program 072	+50 000,00 eur
Program 074	-50 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií FR SR a MF SR – úrad.

	Listom č. MF/012926/2013-441 zo dňa 27. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27140130188502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 1 963,36 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 963,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+294,50 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+294,50 eur

Prostriedky Európskej únie	+1 668,86 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+1 963,36 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/013005/2013-441 zo dňa 28. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120007502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 006,28 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 006,28 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+184,71 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+184,71 eur

Prostriedky Európskej únie	+821,57 eur	

Program 074	+1 006,28 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/013015/2013-441 zo dňa 28. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320011505 pre rozpočtovú organizáciu DataCentrum – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 120 503,65 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+120 503,65 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+22 124,47 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+22 124,47 eur

Prostriedky Európskej únie	+98 379,18 eur	

Program 074	+120 503,65 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/013021/2013-441 zo dňa 28. 03. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320008510 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 159 173,91 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+159 173,91 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+29 224,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+29 224,32 eur

Prostriedky Európskej únie	+129 949,59 eur	

Program 074	+159 173,91 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/013339/2013-441 zo dňa 05. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 12 k projektu 21110120010 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 300 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-300 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-74 070,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-74 070,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-225 930,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-300 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/013357/2013-441 zo dňa 05. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 15 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 60 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-60 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-14 814,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-14 814,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-45 186,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-60 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/013425/2013-441 zo dňa 08. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220017502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 4 559,56 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+4 559,56 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+837,13 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+837,13 eur

Prostriedky Európskej únie	+3 722,43 eur	

Program 074	+4 559,56 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/013450/2013-441 zo dňa 08. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420012501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 190 055,45 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+190 055,45 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+34 894,18 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+34 894,18 eur

Prostriedky Európskej únie	+155 161,27 eur	

Program 074	+190 055,45 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/013468/2013-441 zo dňa 08. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220015504 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 341 224,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+341 224,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+62 648,87 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+62 648,87 eur

Prostriedky Európskej únie	+278 575,93 eur	

Program 074	+341 224,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/013616/2013-441 zo dňa 10. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie opatrení vlády SR v celkovej sume 1 990 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 990 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 990 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-1 990 000,00 eur

Program 072	-1 990 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/013667/2013-441 zo dňa 11. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 12 k projektu 21110120018 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava v celkovej sume 15 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 703,50 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 703,50 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 296,50 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-15 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/013706/2013-441 zo dňa 11. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120007503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 37 161,74 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+37 161,74 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+6 822,89 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+6 822,89 eur

Prostriedky Európskej únie	+30 338,85 eur	

Program 074	+37 161,74 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/013733/2013-441 zo dňa 11. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220017101 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 15 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+15 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 754,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 754,00 eur

Prostriedky Európskej únie	+12 246,00 eur	

Program 074	+15 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/013758/2013-441 zo dňa 11. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220010501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 10 250,45 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+10 250,45 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 882,03 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 882,03 eur

Prostriedky Európskej únie	+8 368,42 eur	

Program 074	+10 250,45 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/013859/2013-441 zo dňa 18. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vyplatenie odmeny a úhradu úrazového poistenia zástupcovi MF SR na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli v celkovej sume 1 008,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 008,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 008,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-1 008,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	-1 000,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	-1 000,00 eur

Program 074	-1 008,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad.

	Listom č. MF/013936/2013-441 zo dňa 15. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 11 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 13 697,43 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-13 697,43 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 381,89 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 381,89 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 315,54 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-13 697,43 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/014013/2013-441 zo dňa 16. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 16 k projektu 21110120012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Štatistický úrad SR v celkovej sume 1 216 700,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 216 700,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-300 403,23 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-300 403,23 eur

Prostriedky Európskej únie	-916 296,77 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 216 700,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/014079/2013-441 zo dňa 19. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 4 134 321,25 eur (kapitálové výdavky – V. časť) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+4 134 321,25 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+4 134 321,25 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+4 134 321,25 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+4 134 321,25 eur	

Program 072	+1 142 328,80 eur	
Program 074	+2 991 992,45 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, FR SR, DataCentrum, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, ARDAL.

	Listom č. MF/014313/2013-441 zo dňa 19. 04. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 3 k projektu 21110120001 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 633 500,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-633 500,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-156 411,15 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-156 411,15 eur

Prostriedky Európskej únie	-477 088,85 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-633 500,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/014562/2013-441 zo dňa 26. 04. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov občianskemu združeniu EUREA Bratislava na základe súdneho rozhodnutia v celkovej sume 1 411,58 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 411,58 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 411,58 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 411,58 eur

Program 074	+1 411,58 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava. 

	Listom č. MF/014728/2013-413 zo dňa 30. 04. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele z dôvodu zabezpečenia prostriedkov na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov, ktorí plnia pri výkone štátnej služby služobné úlohy v súvislosti so záchranou materiálnych hodnôt veľkého rozsahu a pri zabezpečovaní príjmov štátneho rozpočtu v celkovej sume 9 767 772,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+9 767 772,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+9 767 772,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+9 767 772,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+7 262 093,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur

Program 072	+9 767 772,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2013
v tom:
Počet miest spolu 	+0 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy 
v štátnej službe	+448 527,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/014957/2013-441 zo dňa 02. 05. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27140130188503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 4 659,57 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+4 659,57 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+698,94 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+698,94 eur

Prostriedky Európskej únie	+3 960,63 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+4 659,57 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/015016/2013-441 zo dňa 03. 05. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27130330020503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1A 01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 584,13 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+584,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+87,62 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+87,62 eur

Prostriedky Európskej únie	+496,51 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A 01	+584,13 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/015104/2013-441 zo dňa 06. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 14 k projektu 21110120018 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava v celkovej sume 65 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-65 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-16 048,50 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-16 048,50 eur

Prostriedky Európskej únie	-48 951,50 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-65 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/015169/2013-441 zo dňa 10. 05. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 11 494 829,51 eur (kapitálové výdavky – VI. časť) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	+11 494 829,51 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+11 494 829,51 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+11 494 829,51 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+11 494 829,51 eur	

Program 072	+48 883,79 eur	
Program 074	+11 445 945,72 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

	Listom č. MF/015236/2013-441 zo dňa 10. 05. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie úhrady faktúr spoločnosti IBM za projekt UNITAS nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 180 108,80 eur	

Program 072	+1 428 355,46 eur
Program 074	-1 428 355,46 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/015292/2013-441 zo dňa 09. 05. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27140130195502 pre rozpočtovú organizáciu FR SR – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 19 356,14 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+19 356,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 903,48 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 903,48 eur

Prostriedky Európskej únie	+16 452,93 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+19 356,14 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/015513/2013-441 zo dňa 13. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 13 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 497,37 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 497,37 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 579,45 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 579,45 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 917,92 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 497,37 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/015575/2013-441 zo dňa 14. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 12 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 54 044,67 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-54 044,67 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-13 343,65 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-13 343,65 eur

Prostriedky Európskej únie	-40 701,02 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-54 044,67 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/015580/2013-441 zo dňa 14. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 16 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 152 003,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-152 003,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-22 800,52 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-22 800,52 eur

Prostriedky Európskej únie	-129 202,82 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-152 003,34 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/015586/2013-441 zo dňa 14. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 21 k projektu 21110120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v celkovej sume 720 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-720 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-177 768,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-177 768,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-542 232,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-720 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/015871/2013-441 zo dňa 20. 05. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania používaných licencovaných softvérových databázových produktov Oracle nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+2 000 178,07 eur	

Program 074	+0,00 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad. 

	Listom č. MF/015969/2013-441 zo dňa 21. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 14 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 15 205,49 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 205,49 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 754,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 754,20 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 451,29 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 205,49 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/015979/2013-441 zo dňa 21. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 7 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 13 804,30 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-13 804,30 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 408,30 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 408,30 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 396,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-13 804,30 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/016014/2013-441 zo dňa 22. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 8 k projektu 21140220015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry SR v celkovej sume 75 782,41 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-75 782,41 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-11 367,37 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-11 367,37 eur

Prostriedky Európskej únie	-64 415,04 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-75 782,41 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/016044/2013-441 zo dňa 22. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 25 k projektu 21110120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 500 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-500 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-123 450,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-123 450,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-376 550,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-500 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/016262/2013-441 zo dňa 28. 05. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie Dohody o poskytovaní služieb prevádzky Ekonomického informačného systému MDVRR SR v celkovej sume 195 186,11 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+195 186,11 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+195 186,11 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+195 186,11 eur

Program 074	+195 186,11 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/016446/2013-441 zo dňa 30. 05. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 4 k projektu 21120120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu vedeckú knižnicu, Prešov v celkovej sume 11 177,61 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-11 177,61 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 759,74 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 759,74 eur

Prostriedky Európskej únie	-8 417,87 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-11 177,61 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/016571/2013-441 zo dňa 03. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21120120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva obrany SR – Vojenský historický ústav, Bratislava v celkovej sume 4 200,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 200,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 036,98 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 036,98 eur

Prostriedky Európskej únie	-3 163,02 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-4 200,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/016676/2013-441 zo dňa 04. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21120120014 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad priemyselného vlastníctva SR v celkovej sume 7 500,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-7 500,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 851,75 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 851,75 eur

Prostriedky Európskej únie	-5 648,25 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-7 500,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/016707/2013-441 zo dňa 11. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v zmysle Delimitačného protokolu o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2013 medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli v celkovej sume 156 022,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-156 022,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-156 022,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-156 022,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	-88 269,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	-88 269,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy 
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 532/2012
(2 osoby od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013)	-2 osoby
z toho: aparát ústredného orgánu	-2 osoby
       (2 osoby od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013)

Program 074	-156 022,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad.

	Listom č. MF/016829/2013-441 zo dňa 05. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 18 k projektu 21110120012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Štatistický úrad SR v celkovej sume 2 600 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 600 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-641 940,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-641 940,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 958 060,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 600 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/016875/2013-441 zo dňa 11. 06. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie prostriedkov pre SFK Bratislava na vrátenie finančných prostriedkov spoločnosti CMS Capital Market Services, a. s. Bratislava na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR a následne rozhodnutia Národnej banky Slovenska v celkovej sume 1 763,35 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 763,35 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 763,35 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 763,35 eur

Program 074	+1 763,35 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava. 

	Listom č. MF/017437/2013-441 zo dňa 21. 06. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov Kancelárie pre rozpočtovú zodpovednosť v celkovej sume 246 541,79 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+246 541,79 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+246 541,79 eur 
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+246 541,79 eur

Program 074	+246 541,79 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/017482/2013-441 zo dňa 18. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 16 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 13 129,45 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-13 129,45 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 241,66 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 241,66 eur

Prostriedky Európskej únie	-9 887,79 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-13 129,45 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/017497/2013-441 zo dňa 18. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 17 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 150 913,35 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-150 913,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-22 637,01 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-22 637,01 eur

Prostriedky Európskej únie	-128 276,34 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-150 913,35 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/017606/2013-441 zo dňa 20. 06. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140003608 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 8 999,13 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+8 999,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 249,81 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 249,81 eur

Prostriedky Európskej únie	+6 749,32 eur	

Program 074	+8 999,13 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

	Listom č. MF/017642/2013-441 zo dňa 20. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 23 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 15 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 703,50 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 703,50 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 296,50 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/017767/2013-441 zo dňa 26. 06. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie finančných prostriedkov pre FR SR na migráciu dát z IS RDS do nového IS FS v rámci projektu UNITAS a na dofinancovanie investičnej akcie č. 25707 DÚ Humenné - rekonštrukcia fasády v celkovej sume 1 568 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 568 000,00 eur	

Program 072	+0,00 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR. 

	Listom č. MF/017818/2013-441 zo dňa 26. 06. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania nákupu Microsoft licencií pre Ministerstvo zdravotníctva SR v celkovej sume 1 217 095,20 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 217 095,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 217 095,20 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 217 095,20 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 082 280,00 eur	

Program 074	+1 217 095,20 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/018063/2013-441 zo dňa 28. 06. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 21 k projektu 21110120009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR v celkovej sume 4 487 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 487 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 107 939,06 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 107 939,06 eur

Prostriedky Európskej únie	-3 379 460,94 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-4 487 400,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018065/2013-441 zo dňa 02. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania nákladov súvisiacich s úhradou faktúr advokátskym kanceláriám za zastupovanie v medzinárodných arbitrážnych konaniach v celkovej sume 594 669,20 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+594 669,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+594 669,20 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+594 669,20 eur

Program 074	+594 669,20 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.
 
	Listom č. MF/018148/2013-441 zo dňa 01. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania investičných akcií súvisiacich so Schengenským hodnotením pozemnej hranice nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+39 740,00 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/018277/2013-441 zo dňa 08. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie finančných prostriedkov na poistné v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 709 615,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+709 615,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+709 615,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+709 615,00 eur	

Program 072	+709 615,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva obrany SR. 

	Listom č. MF/018348/2013-441 zo dňa 08. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 9 k projektu 21110120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 2 900 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 900 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-716 010,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-716 010,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-2 183 990,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-2 900 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018507/2013-441 zo dňa 08. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 7 k projektu 21120120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu vedeckú knižnicu, Prešov v celkovej sume 140 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-140 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-34 566,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-34 566,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-105 434,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-140 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018514/2013-441 zo dňa 08. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220013505 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 722,84 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 722,84 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+316,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+316,32 eur

Prostriedky Európskej únie	+1 406,52 eur	

Program 074	+1 722,84 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/018556/2013-441 zo dňa 08. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27140130195503 pre rozpočtovú organizáciu FR SR – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 15 568,15 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+15 568,15 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 335,23 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 335,23 eur

Prostriedky Európskej únie	+13 232,92 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+15 568,15 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/018664/2013-441 zo dňa 10. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 14 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 3 000 000,00 eur nasledovne:

	
Výdavky kapitoly celkom	-3 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-740 700,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-740 700,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-2 259 300,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-3 000 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/018603/2013-441 zo dňa 09. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 15 k projektu 21110120016 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 700 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-700 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-172 830,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-172 830,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-527 170,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-700 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018712/2013-441 zo dňa 10. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 9 k projektu 21140120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 179 108,31 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-179 108,31 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-26 866,24 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-26 866,24 eur

Prostriedky Európskej únie	-152 242,07 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-179 108,31 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/018799/2013-441 zo dňa 16. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky na úhradu ostávajúcich plnení v rámci faktúry vzťahujúcej sa k vysporiadaniu zistených rozdielov z auditu vykonaného v organizácii DataCentrum na aplikačných systémoch, ktoré sú vo vlastníctve MF SR nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	- 543 721,64 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/018805/2013-441 zo dňa 11. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 8 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 35 204,67 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-35 204,67 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-8 692,01 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 692,01 eur

Prostriedky Európskej únie	-26 512,66 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-35 204,67 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018855/2013-441 zo dňa 12. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 19 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 379,84 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 379,84 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 550,36 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 550,36 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 829,48 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 379,84 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/018874/2013-441 zo dňa 12. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 17 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 922,32 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 922,32 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 684,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 684,32 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 238,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 922,32 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018890/2013-441 zo dňa 12. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 18 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 590,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 590,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 602,37 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 602,37 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 987,97 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 590,34 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/018891/2013-441 zo dňa 12. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21120120029 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica v celkovej sume 10 440,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-10 440,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 577,64 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 577,64 eur

Prostriedky Európskej únie	-7 862,36 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-10 440,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/018893/2013-441 zo dňa 12. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 16 k projektu 21110120018 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava v celkovej sume 8 670,18 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-8 670,18 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 140,72 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 140,72 eur

Prostriedky Európskej únie	-6 529,46 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-8 670,18 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/018927/2013-441 zo dňa 16. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zapojením MZVaEZ SR do ekonomického informačného systému MF SR v celkovej sume 525 313,37 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+525 313,37 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+525 313,37 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+525 313,37 eur

Program 074	+525 313,37 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

	Listom č. MF/019242/2013-441 zo dňa 18. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 20 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 413,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 413,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 558,63 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 558,63 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 854,71 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 413,34 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/019255/2013-441 zo dňa 18. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 22 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 076,82 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 076,82 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 475,58 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 475,58 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 601,24 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 076,82 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/019261/2013-441 zo dňa 19. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 21 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 13 717,26 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-13 717,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 386,81 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 386,81 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 330,45 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-13 717,26 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/019381/2013-441 zo dňa 22. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27130330020504 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1A 01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 556,11 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+556,11 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+83,42 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+83,42 eur

Prostriedky Európskej únie	+472,69 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A 01	+556,11 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

	Listom č. MF/019407/2013-441 zo dňa 24. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27140130188504 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 4 435,92 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+4 435,92 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+665,39 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+665,39 eur

Prostriedky Európskej únie	+3 770,53 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1B	+4 435,92 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/019571/2013-441 zo dňa 24. 07. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 25 k projektu 21110120006 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej sume 1 173 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 173 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-289 613,70 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-289 613,70 eur

Prostriedky Európskej únie	-883 386,30 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 173 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/019585/2013-441 zo dňa 29. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania nákladov spojených s arbitrážnymi konaniami voči SR v súdnych sporoch a sporoch s ostatnými hroziacimi arbitrážami v celkovej sume 2 500 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+2 500 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 500 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+2 500 000,00 eur

Program 074	+2 500 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad. 

	Listom č. MF/019633/2013-441 zo dňa 25. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320012502 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 93 482,55 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+93 482,55 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+17 163,37 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+17 163,37 eur

Prostriedky Európskej únie	+76 319,18 eur	

Program 074	+93 482,55 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/019662/2013-441 zo dňa 26. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220014504 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 3 302,75 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+3 302,75 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+606,41 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+606,41 eur

Prostriedky Európskej únie	+2 696,34 eur	

Program 074	+3 302,75 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/019679/2013-441 zo dňa 26. 07. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320012503 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 217 664,76 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+217 664,76 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+39 963,25 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+39 963,25 eur

Prostriedky Európskej únie	+177 701,51 eur	

Program 074	+217 664,76 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	 Listom č. MF/020064/2013-441 zo dňa 07. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na financovanie investičnej akcie CS CÚ Nitra v Komárne – elektronická zabezpečovacia signalizácia nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+10 200,00 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/020069/2013-441 zo dňa 05. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320013502 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 41 110,96 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+41 110,96 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+7 547,99 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+7 547,99 eur

Prostriedky Európskej únie	+33 562,97 eur	

Program 074	+41 110,96 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/020142/2013-441 zo dňa 07. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 24 k projektu 21110120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v celkovej sume 304 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-304 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-75 156,36 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-75 156,36 eur

Prostriedky Európskej únie	-229 243,64 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-304 400,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020208/2013-441 zo dňa 07. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 4 k projektu 21110120024 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Kanceláriu Ústavného súdu SR, Košice v celkovej sume 672,11 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-672,11 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-165,97 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-165,97 eur

Prostriedky Európskej únie	-506,14 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-672,11 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020216/2013-441 zo dňa 07. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21110120026 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo spravodlivosti SR v celkovej sume 17 630,88 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-17 630,88 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 352,98 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 352,98 eur

Prostriedky Európskej únie	-13 277,90 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-17 630,88 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020259/2013-441 zo dňa 08. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie úhrady plnenia vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu, vzťahujúceho sa k vytvoreniu, dodávke a implementácii Portálu finančnej správy nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 978 806,00 eur	

Program 072	+1 978 806,00 eur
Program 074	-1 978 806,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/020490/2013-441 zo dňa 13. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 9 k projektu 21140220015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry SR v celkovej sume 74 155,35 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-74 155,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-11 123,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-11 123,32 eur

Prostriedky Európskej únie	-63 032,03 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-74 155,35 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020499/2013-441 zo dňa 13. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 25 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 582,25 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 582,25 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 600,38 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 600,38 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 981,87 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 582,25 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020534/2013-441 zo dňa 14. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 9 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 44 657,36 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-44 657,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-11 025,90 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-11 025,90 eur

Prostriedky Európskej únie	-33 631,46 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-44 657,36 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020631/2013-441 zo dňa 15. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 13 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 18 532,26 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-18 532,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 575,62 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 575,62 eur

Prostriedky Európskej únie	-13 956,64 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-18 532,26 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020636/2013-441 zo dňa 15. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 18 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 155 866,67 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-155 866,67 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-23 380,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-23 380,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-132 486,67 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-155 866,67 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020643/2013-441 zo dňa 16. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie podpory prevádzky a rozšírenia Registra účtovných závierok v celkovej sume 615 151,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+615 151,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+615 151,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+615 151,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+546 000,00 eur	

Program 074	+615 151,00 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

	Listom č. MF/020661/2013-441 zo dňa 16. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 5 k projektu 21140120016 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 29 081,60 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-29 081,60 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 362,27 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 362,27 eur

Prostriedky Európskej únie	-24 719,33 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-29 081,60 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020699/2013-441 zo dňa 16. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 29 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 70 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-70 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-17 283,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-17 283,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-52 717,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-70 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020760/2013-441 zo dňa 19. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie plnenia činnosti špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+10 294,00 eur	

Podprogram 0AS 02	+0,00 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií DataCentrum, MF SR - úrad.

	Listom č. MF/020764/2013-441 zo dňa 19. 08. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 25 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 9 100,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-9 100,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 246,79 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 246,79 eur

Prostriedky Európskej únie	-6 853,21 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-9 100,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/020771/2013-441 zo dňa 19. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220009516 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 3 390,01 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+3 390,01 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+622,40 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+622,40 eur

Prostriedky Európskej únie	+2 767,61 eur	

Program 074	+3 390,01 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/020779/2013-441 zo dňa 19. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220014503 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 5 147,61 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+5 147,61 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+945,11 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+945,11 eur

Prostriedky Európskej únie	+4 202,50 eur	

Program 074	+5 147,61 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/020786/2013-441 zo dňa 03. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220009514 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 8 611,69 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+8 611,69 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 581,11 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 581,11 eur

Prostriedky Európskej únie	+7 030,58 eur	

Program 074	+8 611,69 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
	Listom č. MF/020822/2013-441 zo dňa 22. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na financovanie investičných akcií č 26398 Software UNITAS v sume 250 000,00 eur, č. 29682 Kabelážne siete – Šrobárove kasárne „Kadetka“ Košice v sume 47 128,80 eur a č. 29683 Kabelážne siete – kriminálny úrad – stred, Banská Bystrica v sume 7 951,45 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+305 080,25 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/021272/2013-441 zo dňa 28. 08. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania zmlúv Microsoft Premier Support v celkovej sume 254 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+254 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+254 400,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+254 400,00 eur

Program 072	+254 400,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/021436/2013-441 zo dňa 12. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania služieb Microsoft v rámci zmlúv Microsoft Premier Support nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur

Program 072	+225 600,00 eur
Program 074	-225 600,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií FR SR a MF SR – úrad.

	Listom č. MF/021443/2013-441 zo dňa 03. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 15 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 2 000 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-493 800,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-493 800,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 506 200,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-2 000 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/021510/2013-441 zo dňa 04. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 26 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 15 757,32 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 757,32 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 890,50 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 890,50 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 866,82 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 757,32 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/021543/2013-441 zo dňa 05. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 15 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 14 613,95 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 613,95 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 608,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 608,20 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 005,75 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 613,95 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/021550/2013-441 zo dňa 05. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 22 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 108 900,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-108 900,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-26 887,41 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-26 887,41 eur

Prostriedky Európskej únie	-82 012,59 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-108 900,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/021554/2013-441 zo dňa 05. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220009515 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 9 196,22 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+9 196,22 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 688,46 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 688,46 eur

Prostriedky Európskej únie	+7 507,76 eur	

Program 074	+9 196,22 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/021564/2013-441 zo dňa 05. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420012502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 175 035,60 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+175 035,60 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+32 136,53 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+32 136,53 eur

Prostriedky Európskej únie	+142 899,07 eur	

Program 074	+175 035,60 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/021581/2013-441 zo dňa 05. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120007504 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 15 530,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+15 530,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 851,45 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 851,45 eur

Prostriedky Európskej únie	+12 679,35 eur	

Program 074	+15 530,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
	Listom č. MF/021715/2013-441 zo dňa 11. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania nákupu výpočtovej techniky na spracovanie utajovaných skutočností nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur 
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur

Podprogram 06H 05	-10 000,00 eur
Program 074	+10 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/021740/2013-441 zo dňa 10. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420011602 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 5 352,64 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+5 352,64 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 167,82 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 167,82 eur

Prostriedky Európskej únie	+3 184,82 eur	

Program 074	+5 352,64 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/021773/2013-441 zo dňa 11. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320011506 pre rozpočtovú organizáciu DataCentrum – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 102 868,25 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+102 868,25 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+41 661,63 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+41 661,63 eur

Prostriedky Európskej únie	+61 206,62 eur	

Program 074	+102 868,25 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/021779/2013-441 zo dňa 10. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania potrieb finančnej správy v celkovej sume 8 500 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+8 500 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+8 500 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+8 500 000,00 eur	
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+8 500 000,00 eur	

Program 072	+8 500 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR. 

	Listom č. MF/021826/2013-441 zo dňa 11. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120007505 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 3 883,12 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+3 883,12 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+712,86 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+712,86 eur

Prostriedky Európskej únie	+3 170,26 eur	

Program 074	+3 883,12 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
	Listom č. MF/022078/2013-441 zo dňa 16. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 6 k projektu 21120120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu vedeckú knižnicu, Prešov v celkovej sume 54 043,02 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-54 043,02 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-13 343,22 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-13 343,22 eur

Prostriedky Európskej únie	-40 699,80 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-54 043,02 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/022081/2013-441 zo dňa 17. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 10 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 36 468,41 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-36 468,41 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-9 004,05 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-9 004,05 eur

Prostriedky Európskej únie	-27 464,36 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-36 468,41 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/022177/2013-441 zo dňa 17. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 17 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 27 263,52 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-27 263,52 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-6 731,37 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-6 731,37 eur

Prostriedky Európskej únie	-20 532,15 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-27 263,52 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/022186/2013-441 zo dňa 19. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 20 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 15 743,87 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 743,87 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 887,17 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 887,17 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 856,70 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 743,87 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/022295/2013-441 zo dňa 19. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na krytie výdavkov súvisiacich s realizáciou programu UNITAS v celkovej sume 11 702 469,18 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+11 702 469,18 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+11 702 469,18 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+11 702 469,18 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+11 702 469,18 eur	

Program 072	+11 702 469,18 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/022304/2013-441 zo dňa 19. 09. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu členského príspevku Svetovej colnej organizácii v Bruseli nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur

Program 074	-22 091,90 eur
Podprogram 097 03	+22 091,90 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/022344/2013-441 zo dňa 19. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 21 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 40 641,62 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-40 641,62 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-10 034,41 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-10 034,41 eur

Prostriedky Európskej únie	-30 607,21 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-40 641,62 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/022414/2013-441 zo dňa 23. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 29 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 754 800,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-754 800,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-186 360,12 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-186 360,12 eur

Prostriedky Európskej únie	-568 439,88 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-754 800,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/022437/2013-441 zo dňa 23. 09. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 28 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 2 600,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-641,94 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-641,94 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 958,06 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-2 600,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/022451/2013-441 zo dňa 23. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 21110120003122 – vrátenie KPR z rozpočtovej organizácie Úrad geodézie, kartografie a katastra SR pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad na prvok 0A9 01 01 „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni“ v celkovej sume 16 506,12 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+16 506,12 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+4 075,35 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+4 075,35 eur

Prostriedky Európskej únie	+12 430,77 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	+16 506,12 eur

Rozpočtovým opatrením boli finančné prostriedky vrátené Platobnej jednotke Ministerstva financií SR (OP IS – vrátenie KPR). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. 

	Listom č. MF/022460/2013-441 zo dňa 23. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320008511 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 157 221,89 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+157 221,89 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+28 865,92 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+28 865,92 eur

Prostriedky Európskej únie	+128 355,97 eur	

Program 074	+157 221,89 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/022464/2013-441 zo dňa 23. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320013503 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 190 655,68 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+190 655,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+35 004,38 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+35 004,38 eur

Prostriedky Európskej únie	+155 651,30 eur	

Program 074	+190 655,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/022540/2013-441 zo dňa 25. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie obstarania nových frankovacích strojov v celkovej sume 75 600,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+75 600,00 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/022661/2013-441 zo dňa 25. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie finančných prostriedkov na Pripojenie IIS MO SR na rozpočtový informačný systém RIS prostredníctvom integračnej platformy SAP PI MF SR v celkovej sume 54 165,12 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+54 165,12 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+54 165,12 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+54 165,12 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+54 165,12 eur	

Program 074	+54 165,12 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva obrany SR. 

	Listom č. MF/022892/2013-441 zo dňa 30. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320010509 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 635 462,58 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+635 462,58 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+116 670,92 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+116 670,92 eur

Prostriedky Európskej únie	+518 791,66 eur	

Program 074	+635 462,58 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/022899/2013-441 zo dňa 30. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120004608 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 788,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 788,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+268,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+268,20 eur

Prostriedky Európskej únie	+1 519,80 eur	

Program 074	+1 788,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/022913/2013-441 zo dňa 30. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320008512 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 121 045,54 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+121 045,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+22 223,94 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+22 223,94 eur

Prostriedky Európskej únie	+98 821,60 eur	

Program 074	+121 045,54 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/022914/2013-441 zo dňa 30. 09. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220017503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 4 652,94 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+4 652,94 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+854,27 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+854,27 eur

Prostriedky Európskej únie	+3 798,67 eur	

Program 074	+4 652,94 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/023054/2013-441 zo dňa 02. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120006508 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 026,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 026,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+188,52 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+188,52 eur

Prostriedky Európskej únie	+838,28 eur	

Program 074	+1 026,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/023067/2013-441 zo dňa 02. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 11 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 41 952,54 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-41 952,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-10 358,06 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-10 358,06 eur

Prostriedky Európskej únie	-31 594,48 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-41 952,54 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023169/2013-441 zo dňa 04. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na dofinancovanie investičnej akcie Registratúrne stredisko DÚ VDS v celkovej sume 7 879,75 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+7 879,75 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/023178/2013-441 zo dňa 03. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 13 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 46 556,27 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-46 556,27 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-11 494,76 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-11 494,76 eur

Prostriedky Európskej únie	-35 061,51 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-46 556,27 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023205/2013-441 zo dňa 03. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 12 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 43 669,97 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-43 669,97 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-10 782,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-10 782,20 eur

Prostriedky Európskej únie	-32 887,77 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-43 669,97 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023233/2013-441 zo dňa 04. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 21110120026 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo spravodlivosti SR v celkovej sume 18 285,64 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-18 285,64 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 514,70 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 514,70 eur

Prostriedky Európskej únie	-13 770,94 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-18 285,64 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023245/2013-441 zo dňa 04. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21110120026 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo spravodlivosti SR v celkovej sume 16 541,13 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-16 541,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 084,06 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 084,06 eur

Prostriedky Európskej únie	-12 457,07 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-16 541,13 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023262/2013-441 zo dňa 09. 10. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na finančné zabezpečenie potrebných aktivít v programe UNITAS nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+149 870,54 eur	

Program 072	+149 870,54 eur
Program 074	-149 870,54 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/023292/2013-441 zo dňa 04. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 5 k projektu 21110120024 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Kanceláriu Ústavného súdu SR, Košice v celkovej sume 2 587,20 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 587,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-638,78 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-638,78 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 948,42 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 587,20 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023304/2013-441 zo dňa 07. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 14 k projektu 21110120010 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 500 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-500 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-123 450,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-123 450,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-376 550,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-500 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/023324/2013-441 zo dňa 07. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120007506 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 35 881,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+35 881,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+6 587,77 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+6 587,77 eur

Prostriedky Európskej únie	+29 293,57 eur	

Program 074	+35 881,34 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/023397/2013-441 zo dňa 08. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420013501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 50 393,68 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+50 393,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+9 252,28 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+9 252,28 eur

Prostriedky Európskej únie	+41 141,40 eur	

Program 074	+50 393,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/023406/2013-441 zo dňa 08. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220014505 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 6 343,84 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+6 343,84 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 164,71 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 164,71 eur

Prostriedky Európskej únie	+5 179,13 eur	

Program 074	+6 343,84 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/023434/2013-441 zo dňa 09. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov z dôvodu zistenia nezrovnalosti týkajúcej sa prostriedkov štrukturálnych fondov poskytnutých v roku 2013 v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320013 – vrátenie KPR z rozpočtovej organizácie SFK Košice pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z prvku 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 366,21 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 366,21 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 366,21 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 366,21 eur

Prostriedky Európskej únie	-0,00 eur	

Program 074	-1 366,21 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP – vrátenie KPR).

	Listom č. MF/023457/2013-441 zo dňa 09. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie úhrady povinného ročného nárastu licencií produktov (True Up a Step Up) spoločnosti Microsoft v celkovej sume 1 747 957,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 747 957,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 747 957,80 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 747 957,80 eur

Program 074	+1 747 957,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/023822/2013-441 zo dňa 15. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 17 k projektu 21110120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 400 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-400 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-98 760,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-98 760,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-301 240,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-400 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/023832/2013-441 zo dňa 15. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220014606 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 5 023,17 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+5 023,17 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+922,25 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+922,25 eur

Prostriedky Európskej únie	+4 100,92 eur	

Program 074	+5 023,17 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/023844/2013-441 zo dňa 15. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320015501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 604 498,44 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+604 498,44 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+110 985,91 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+110 985,91 eur

Prostriedky Európskej únie	+493 512,53 eur	

Program 074	+604 498,44 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/023863/2013-441 zo dňa 16. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 28 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 13 973,94 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-13 973,94 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 450,17 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 450,17 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 523,77 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-13 973,94 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023879/2013-441 zo dňa 16. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 8 k projektu 21120120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu vedeckú knižnicu, Prešov v celkovej sume 27 464,05 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-27 464,05 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-6 780,87 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-6 780,87 eur

Prostriedky Európskej únie	-20 683,18 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-27 464,05 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/023920/2013-413 zo dňa 22. 10. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele z dôvodu zabezpečenia prostriedkov na dofinancovanie miezd zamestnancov prijatých na základe uznesenia vlády SR č. 396/2001, ktorí vykonávajú vládne audity a na zabezpečenie dosiahnutia priemernej mzdy zamestnancov organizácií na úrovni roku 2012 nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+380 664,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur
	
Program 072	+0,00 eur
Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, DataCentrum, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, ARDAL.

	Listom č. MF/023904/2013-441 zo dňa 16. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 23 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 15 415,35 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 415,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 806, 06 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 806, 06 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 609,29 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 415,35 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023913/2013-441 zo dňa 16. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 18 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 35 583,76 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-35 583,76 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-8 785,64 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 785,64 eur

Prostriedky Európskej únie	-26 798,12 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-35 583,76 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023929/2013-441 zo dňa 16. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 16 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 22 185,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-22 185,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-5 477,66 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-5 477,66 eur

Prostriedky Európskej únie	-16 708,14 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-22 185,80 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/023938/2013-441 zo dňa 16. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 19 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 157 308,69 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-157 308,69 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-23 596,30 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-23 596,30 eur

Prostriedky Európskej únie	-133 712,39 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-157 308,69 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/024081/2013-441 zo dňa 21. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 1 k projektu 21140120021 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 49 812,71 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-49 812,71 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-7 471,91 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-7 471,91 eur

Prostriedky Európskej únie	-42 340,80 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-49 812,71 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/024131/2013-441 zo dňa 22. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 17 k projektu 21110120018 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava v celkovej sume 10 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-10 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 469,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 469,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-7 531,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-10 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/024162/2013-441 zo dňa 22. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov z dôvodu zistenia nezrovnalosti týkajúcej sa prostriedkov štrukturálnych fondov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320008 – vrátenie KPR z rozpočtovej organizácie SFK Bratislava pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z prvku 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 852,26 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-852,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-852,26 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-852,26 eur

Prostriedky Európskej únie	-0,00 eur	

Program 074	-852,26 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP – vrátenie KPR).

	Listom č. MF/024243/2013-441 zo dňa 23. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov z dôvodu zistenia nezrovnalosti týkajúcej sa prostriedkov štrukturálnych fondov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320008 – vrátenie KPR z rozpočtovej organizácie SFK Bratislava pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z prvku 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 4 640,11 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 640,11 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 640,11 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 640,11 eur

Prostriedky Európskej únie	-0,00 eur	

Program 074	-4 640,11 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP – vrátenie KPR).

	Listom č. MF/024294/2013-441 zo dňa 23. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 31 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 100 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-100 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-24 788,76 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-24 788,76 eur

Prostriedky Európskej únie	-75 611,24 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-100 400,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/024314/2013-441 zo dňa 23. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele z dôvodu prehodnotenia realizácie investičných akcií v organizáciách kapitoly, ktoré sa nebudú v roku 2013 realizovať v celkovej sume 4 303 926,32 eur (kapitálové výdavky, kód zdroja 131) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 13)	-4 303 926,32 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 	-4 303 926,32 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	-4 303 926,32 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	-4 303 926,32 eur	
z toho:
kód zdroja 131B	-3 576 961,97 eur	
kód zdroja 131C	-726 964,35 eur	

Program 072	-2 316 473,46 eur	
Program 074	-1 987 452,86 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, FR SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.

	Listom č. MF/024364/2013-441 zo dňa 24. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie úhrady povinného ročného nárastu licencií produktov (True Up a Step Up) spoločnosti Microsoft v celkovej sume 368 034,60 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+368 034,60 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+368 034,60 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+368 034,60 eur

Program 074	+368 034,60 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/024385/2013-441 zo dňa 24. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie financovania potrieb MV SR v celkovej sume 4 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 	-4 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód 111)	-4 000,00 eur
 
Program 074	-4 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/024395/2013-441 zo dňa 24. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie štandardnej prevádzky organizácie DataCentrum v celkovej sume 300 189,02 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+300 189,02 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+300 189,02 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+300 189,02 eur
	
Program 074	+300 189,02 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

	Listom č. MF/024444/2013-441 zo dňa 25. 10. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s uzatvorením Zmluvy na zavedenie Programovej kancelárie UNITAS rozšírením Programovej kancelárie OP IS nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+24 000,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/024543/2013-441 zo dňa 28. 10. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 20 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 6 300 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-6 300 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 555 470,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 555 470,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-4 744 530,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-6 300 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/024575/2013-441 zo dňa 28. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220013506 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 863,48 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 863,48 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+342,14 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+342,14 eur

Prostriedky Európskej únie	+1 521,34 eur	

Program 074	+1 863,48 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/024684/2013-441 zo dňa 04. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov pre ARDAL na zabezpečenie úpravy funkcionalít a rozhraní z titulu SEPA nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+26 784,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie ARDAL.
 
	Listom č. MF/024693/2013-441 zo dňa 30. 10. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie dodatku č. 1 k Dohode o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému MŠVVŠ SR v celkovej sume 105 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+105 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+105 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+105 000,00 eur
	
Program 074	+105 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. 

	Listom č. MF/024879/2013-441 zo dňa 04. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 33 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 16 468,82 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-16 468,82 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 066,18 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 066,18 eur

Prostriedky Európskej únie	-12 402,64 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-16 468,82 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/024895/2013-441 zo dňa 04. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 14 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 60 961,23 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-60 961,23 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-15 051,24 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-15 051,24 eur

Prostriedky Európskej únie	-45 909,99 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-60 961,23 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/025046/2013-441 zo dňa 08. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov pre SFK Zvolen na nákup pozemkov, na ktorých sa nachádza časť administratívnej budovy organizácie nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+7 050,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen.

	Listom č. MF/025128/2013-441 zo dňa 07. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27140130188505 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 7 934,63 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+7 934,63 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 190,19 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 190,19 eur

Prostriedky Európskej únie	+6 744,44 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+7 934,63 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/025135/2013-441 zo dňa 07. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27130330020505 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 06G 1A 01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 994,71 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+994,71 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+149,22 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+149,22 eur

Prostriedky Európskej únie	+845,49 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A 01	+994,71 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

	Listom č. MF/025166/2013-441 zo dňa 06. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 35 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 83 600,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-83 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-20 640,84 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-20 640,84 eur

Prostriedky Európskej únie	-62 959,16 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-83 600,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/025264/2013-441 zo dňa 08. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 34 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 3 600,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-3 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-888,84 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-888,84 eur

Prostriedky Európskej únie	-2 711,16 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-3 600,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/025483/2013-441 zo dňa 12. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie investičného procesu organizácií kapitoly MF SR v celkovej sume 4 217 117,46 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+4 217 117,46 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+4 217 117,46 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+4 217 117,46 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+4 217 117,46 eur	
		
Program 072	+2 300 202,46 eur
Program 074	+1 916 915,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, FR SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.

	Listom č. MF/025646/2013-441 zo dňa 19. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky na zabezpečenie štandardnej prevádzky organizácie DataCentrum nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	- 1 088 912,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

	Listom č. MF/025659/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie čiastočnej obnovy vozového parku finančnej správy nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+43 152,00 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR. 

	Listom č. MF/025783/2013-441 zo dňa 15. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie nákupu jedného osobného motorového vozidla a troch multifunkčných zariadení pre Správu finančnej kontroly Košice nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+33 880,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice. 

	Listom č. MF/025823/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 28 k projektu 21110120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 1 000 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-246 900,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-246 900,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-753 100,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 000 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/025851/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 5 k projektu 21110120001 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 62 100,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-62 100,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-15 332,49 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-15 332,49 eur

Prostriedky Európskej únie	-46 767,51 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-62 100,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/025860/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 24 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 8 859,22 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-8 859,22 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 187,34 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 187,34 eur

Prostriedky Európskej únie	-6 671,88 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-8 859,22 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/025863/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 26 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 16 051,37 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-16 051,37 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 963,08 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 963,08 eur

Prostriedky Európskej únie	-12 088,29 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-16 051,37 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/025869/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21120120012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Kanceláriu Ústavného súdu SR, Košice v celkovej sume 266,18 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-266,18 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-65,72 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-65,72 eur

Prostriedky Európskej únie	-200,46 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-266,18 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/025882/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 10 k projektu 21140220015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry SR v celkovej sume 87 967,71 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-87 967,71 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-13 195,17 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-13 195,17 eur

Prostriedky Európskej únie	-74 772,54 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-87 967,71 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/025900/2013-441 zo dňa 18. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s financovaním výdavkov spojených s arbitrážnymi konaniami voči SR na obdobie do konca roka 2013 v celkovej sume 1 420 156,39 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+1 420 156,39 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 420 156,39 eur 
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+1 420 156,39 eur

Program 074	+1 420 156,39 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/025943/2013-441 zo dňa 19. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov z dôvodu prehodnotenia a zaktualizovania úloh na zabezpečenie realizácie aktivít vyplývajúcich zo Zmluvy o podpore produktívnej prevádzky a rozvoji IS UF a Zmluvy o Poskytnutí aplikačnej podpory IS ESO nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+235 975,39 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/025954/2013-441 zo dňa 27. 11. 2013 MF SR viazalo záväzného ukazovateľa príjmov v celkovej sume 33 250 000,00 eur z dôvodu neplnenia nedaňových príjmov z dividend nasledovne:


Príjmy kapitoly 	
Záväzný ukazovateľ	-33 250 000,00 eur

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Prostriedky Európskej únie	+0,00 eur	

Program 072	+0,00 eur
Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené zvýšením príjmov v iných rozpočtových kapitolách. 

	Listom č. MF/025976/2013-441 zo dňa 19. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 16 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 2 000 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-493 800,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-493 800,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 506 200,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 000 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/025986/2013-441 zo dňa 19. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 37 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 60 600,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-60 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-14 962,14 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-14 962,14 eur

Prostriedky Európskej únie	-45 637,86 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-60 600,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/025996/2013-441 zo dňa 19. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 38 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 765 300,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-765 300,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-188 952,57 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-188 952,57 eur

Prostriedky Európskej únie	-576 347,43 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-765 300,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/026047/2013-441 zo dňa 20. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220018502 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 837,17 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+837,17 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+339,09 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+339,09 eur

Prostriedky Európskej únie	+498,08 eur	

Program 074	+837,17 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/026059/2013-441 zo dňa 20. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220018501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 768,54 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+768,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+311,30 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+311,30 eur

Prostriedky Európskej únie	+457,24 eur	

Program 074	+768,54 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/026175/2013-441 zo dňa 21. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220009517 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 7 809,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+7 809,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+1 433,80 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 433,80 eur

Prostriedky Európskej únie	+6 375,54 eur	

Program 074	+7 809,34 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/026186/2013-441 zo dňa 21. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie Dohody o poskytovaní služieb prevádzky Ekonomického informačného systému MDVRR SR v celkovej sume 130 883,16 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+130 883,16 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+130 883,16 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+130 883,16 eur

Program 074	+130 883,16 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
	Listom č. MF/026193/2013-441 zo dňa 21. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220017105 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 15 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+15 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 754,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 754,00 eur

Prostriedky Európskej únie	+12 246,00 eur	

Program 074	+15 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/026237/2013-441 zo dňa 22. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o záverečnú platbu č. 27140130195605 pre rozpočtovú organizáciu FR SR – na prvok 06G 1B 01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatrenie 4.1“ v celkovej sume 26 452,20 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+26 452,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+3 967,84 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+3 967,84 eur

Prostriedky Európskej únie	+22 484,36 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+26 452,20 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

	Listom č. MF/026240/2013-441 zo dňa 22. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na vybavenie školiacich učební novými PC a na nákup nových PC z dôvodu implementácie nových systémov finančnej správy v celkovej sume 800 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+800 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+800 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+800 000,00 eur

Program 072	+800 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/026323/2013-441 zo dňa 25. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky z dôvodu požiadavky Útvaru riadenia programu UNITAS o dobudovanie systému inšpekčnej činnosti a vnútornej kontroly nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	- 2 220,70 eur	

Program 072	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií FR SR a MF SR - úrad.

	Listom č. MF/026572/2013-441 zo dňa 28. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zvýšením výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní a na posilnenie hmotnej zainteresovanosti a personálnej stability zamestnancov organizácie FR SR pri výbere daní v celkovej sume 6 772 226,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+6 772 226,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+6 772 226,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+6 772 226,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+5 018 322,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur

Program 072	+6 772 226,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2013
v tom:
Počet miest spolu 	+0 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy 
v štátnej službe	+1 543 803,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/026626/2013-441 zo dňa 28. 11. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania havarijného stavu – prasknutého kotla na ohrev teplej vody v kuchyni doškoľovacieho zariadenia nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+3 000,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.
 
	Listom č. MF/026643/2013-441 zo dňa 28. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v prospech kapitoly Štatistický úrad SR na vypracovanie návrhu metodiky štatistických reportov a analytických výstupov, ktoré finančná správa použije na segmentovú analýzu priemyselných odvetví a regiónov v celkovej sume 30 720,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-30 720,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-30 720,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	-30 720,00 eur

Program 072	-30 720,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/026690/2013-441 zo dňa 28. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 28 k projektu 21110120006 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej sume 500 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-500 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-123 450,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-123 450,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-376 550,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-500 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/026694/2013-441 zo dňa 28. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 39 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 106 900,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-106 900,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-26 393,61 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-26 393,61 eur

Prostriedky Európskej únie	-80 506,39 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-106 900,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/026721/2013-441 zo dňa 28. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21110120042 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 15 103 215,02 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 103 215,02 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 728 983,77 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 728 983,77 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 374 231,25 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-15 103 215,02 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/026753/2013-441 zo dňa 29. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21110120042 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 20 480 139,14 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-20 480 139,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-5 056 546,34 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-5 056 546,34 eur

Prostriedky Európskej únie	-15 423 592,80 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-20 480 139,14 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/026799/2013-441 zo dňa 29. 11. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 10 k projektu 21120120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu vedeckú knižnicu, Prešov v celkovej sume 40 360,92 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-40 360,92 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-9 965,09 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-9 965,09 eur

Prostriedky Európskej únie	-30 395,83 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-40 360,92 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/026895/2013-441 zo dňa 02. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na realizáciu úpravy rozhrania informačného systému MV SR a RIS ŠP prostredníctvom integračnej platformy SAP NW PI MF SR v celkovej sume 20 732,16 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+20 732,16 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+20 732,16 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+20 732,16 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+20 732,16 eur	

Program 074	+20 732,16 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

	Listom č. MF/026919/2013-441 zo dňa 03. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie plnenia úloh útvaru CSIRT.SK vyplývajúcich z Národného programu pre Ochranu kritickej infraštruktúry v SR nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur

Program 074	+93 257,00 eur	
Podprogram 0AS 02	-93 257,00 eur	

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

	Listom č. MF/026922/2013-441 zo dňa 02. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 10 k projektu 21140120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 174 146,84 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-174 146,84 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-26 122,02 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-26 122,02 eur

Prostriedky Európskej únie	-148 024,82 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-174 146,84 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/026927/2013-441 zo dňa 02. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 42 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 4 000 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-987 600,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-987 600,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-3 012 400,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-4 000 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/026930/2013-441 zo dňa 02. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21110120046 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR v celkovej sume 8 400 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-8 400 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 073 960,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 073 960,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-6 326 040,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-8 400 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/026939/2013-441 zo dňa 02. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 28 k projektu 21110120003 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR v celkovej sume 78 380,01 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-78 380,01 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-19 352,02 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-19 352,02 eur

Prostriedky Európskej únie	-59 027,99 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-78 380,01 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/026979/2013-441 zo dňa 03. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na pokrytie výdavkov spojených s vývojom Grantového modulu SAMRS a úhradou poplatkov za licencie v celkovej sume 171 943,68 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+171 943,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+171 943,68 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+171 943,68 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+171 943,68 eur	

Program 074	+171 943,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

	Listom č. MF/027040/2013-441 zo dňa 03. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na financovanie projektu migrácie aplikácií finančnej správy z platformy Lotus Notes na softvérovú platformu Microsoft Sharepoint v celkovej sume 605 184,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+605 184,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+605 184,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+605 184,00 eur

Program 072	+605 184,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/027059/2013-441 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320013504 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 132 838,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+132 838,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+24 389,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+24 389,20 eur

Prostriedky Európskej únie	+108 449,60 eur	

Program 074	+132 838,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/027075/2013-441 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie aplikačnej podpory a rozvoja Ekonomického informačného systému MH SR v celkovej sume 91 053,88 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+91 053,88 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+91 053,88 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+91 053,88 eur

Program 074	+91 053,88 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva hospodárstva SR. 

	Listom č. MF/027086/2013-441 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220015506 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 156 222,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+156 222,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+28 682,36 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+28 682,36 eur

Prostriedky Európskej únie	+127 539,64 eur	

Program 074	+156 222,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/027094/2013-441 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220015507 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 710 815,80 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+710 815,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+130 505,79 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+130 505,79 eur

Prostriedky Európskej únie	+580 310,01 eur	

Program 074	+710 815,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/027113/2013-441 zo dňa 04. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320012504 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 220 310,36 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+220 310,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+40 448,97 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+40 448,97eur

Prostriedky Európskej únie	+179 861,39 eur	

Program 074	+220 310,36 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/027118/2013-441 zo dňa 05. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 5 k projektu 21120120014 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica v celkovej sume 288 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-288 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-71 107,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-71 107,20 eur

Prostriedky Európskej únie	-216 892,80 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-288 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/027161/2013-441 zo dňa 05. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie financovania projektu UNITAS a prevádzky organizácií nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+2 597 830,25 eur	

Program 072	+3 348 830,25 eur
Program 074	-3 348 830,25 eur
Prvok     074 04 03	-1 400 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, FR SR, DataCentrum, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. 

	Listom č. MF/027154/2013-441 zo dňa 05. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 24 k projektu 21110120009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR v celkovej sume 116 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-116 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-28 739,16 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-28 739,16 eur

Prostriedky Európskej únie	-87 660,84 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-116 400,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/027305/2013-441 zo dňa 06. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie realizácie výkonov na Ekonomickom informačnom systéme - SAP pre MŠVVŠ SR v celkovej sume 520 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+520 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+520 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+520 000,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+520 000,00 eur	

Program 074	+520 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. 

	Listom č. MF/027320/2013-441 zo dňa 06. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na financovanie licencií súvisiacich so softvérom v rámci projektu „Manažment kontrol a odhaľovanie trestnej činnosti v oblasti daňových a colných únikov“ v celkovej sume 3 000 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+3 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+3 000 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+3 000 000,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+3 000 000,00 eur	

Program 072	+3 000 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/027386/2013-441 zo dňa 09. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 17 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 1 989 400,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 989 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-491 182,86 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-491 182,86 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 498 217,14 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 989 400,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/027462/2013-441 zo dňa 09. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 17 k projektu 21110120043 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 5 700 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-5 700 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 407 330,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 407 330,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-4 292 670,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-5 700 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/027481/2013-441 zo dňa 09. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie nákupu pozemku v súvislosti s plnením vyplývajúcim zo Zmluvy č. 32/DC/2013 nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+157 800,00 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/027526/2013-441 zo dňa 10. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie financovania investičnej akcie „Integračná platforma SW“ nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+122 387,38 eur	

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

	Listom č. MF/027700/2013-441 zo dňa 11. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120005506 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 16 669,42 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+16 669,42 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 500,42 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 500,42 eur

Prostriedky Európskej únie	+14 169,00 eur	

Program 074	+16 669,42 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/027711/2013-441 zo dňa 11. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320010510 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 956 013,14 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+956 013,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+175 524,01 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+175 524,01 eur

Prostriedky Európskej únie	+780 489,13 eur	

Program 074	+956 013,14 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/027719/2013-441 zo dňa 11. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320011507 pre rozpočtovú organizáciu DataCentrum – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 52 590,53 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+52 590,53 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+21 299,18 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+21 299,18 eur

Prostriedky Európskej únie	+31 291,35 eur	

Program 074	+52 590,53 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/027741/2013-441 zo dňa 12. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320015502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 488 598,54 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+488 598,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+89 706,68 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+89 706,68 eur

Prostriedky Európskej únie	+398 891,86 eur	

Program 074	+488 598,54 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/027743/2013-441 zo dňa 12. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420012503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 279 478,08 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+279 478,08 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+51 312,17 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+51 312,17 eur

Prostriedky Európskej únie	+228 165,91 eur	

Program 074	+279 478,08 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/027755/2013-441 zo dňa 12. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220520004506 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0M „Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 3 588,16 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+3 588,16 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+658,79 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+658,79 eur

Prostriedky Európskej únie	+2 929,37 eur	

Program 074	+3 588,16 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/027782/2013-441 zo dňa 12. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 6 k projektu 21110120001 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 4 600 000,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-4 600 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-1 135 740,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 135 740,00 eur

Prostriedky Európskej únie	-3 464 260,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-4 600 000,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/027880/2013-441 zo dňa 13. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele z dôvodu prehodnotenia potrieb plnenia v súvislosti so Zmluvou na poskytovanie služieb Technická asistencia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy č. 4600000697 nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+482 000,00 eur	

Program 072	+482 000,00 eur
Program 074	-482 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/028027/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v prospech kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie vrátenia nevyčerpaných prostriedkov určených na výkon správy a údržby Ekonomického informačného systému v celkovej sume 8 406,46 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-8 406,46 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 	-8 406,46 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód 111)	-8 406,46 eur
 
Program 074	-8 406,46 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

	Listom č. MF/028071/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 6 k projektu 21120120024 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Kanceláriu Ústavného súdu SR v celkovej sume 2 284,77 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 284,77 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-564,13 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-564,13 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 720,64 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 284,77 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028092/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21120120029 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad priemyselného vlastníctva SR v celkovej sume 9 500,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-9 500,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-2 345,55 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 345,55 eur

Prostriedky Európskej únie	-7 154,45 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-9 500,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028099/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 21110120042 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 2 347 884,02 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 347 884,02 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-579 692,55 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-579 692,55 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 768 191,46 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 347 884,02 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/028109/2013-441 zo dňa 16. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 4 k projektu 21110120042 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 2 976 033,83 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 976 033,83 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-734 782,76 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-734 782,76 eur

Prostriedky Európskej únie	-2 241 251,07 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-2 976 033,83 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/028192/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 35 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 15 838,34 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-15 838,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 910,50 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 910,50 eur

Prostriedky Európskej únie	-11 927,84 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-15 838,34 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028213/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 36 k projektu 21120120002 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Pamiatkový úrad SR, Bratislava v celkovej sume 14 550,36 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-14 550,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-3 592,48 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 592,48 eur

Prostriedky Európskej únie	-10 957,88 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-14 550,36 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028220/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 12 k projektu 21120120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Štátnu vedeckú knižnicu, Prešov v celkovej sume 64 121,54 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-64 121,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-15 831,69 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-15 831,69 eur

Prostriedky Európskej únie	-48 289,85 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-64 121,54 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028228/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 18 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 63 877,08 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-63 877,08 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-15 771,21 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-15 771,21 eur

Prostriedky Európskej únie	-48 105,87 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-63 877,08 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/028316/2013-441 zo dňa 18. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 19 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 65 034,10 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-65 034,10 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-16 056,90 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-16 056,90 eur

Prostriedky Európskej únie	-48 977,20 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-65 034,10 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/028338/2013-441 zo dňa 18. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 21 k projektu 21120120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Slovenskú národnú knižnicu, Martin v celkovej sume 64 496,28 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-64 496,28 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-15 924,12 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-15 924,12 eur

Prostriedky Európskej únie	-48 572,16 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-64 496,28 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028331/2013-413 zo dňa 19. 12. 2013 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s úpravou systemizácie colníkov nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+0,00 eur
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610, kód zdroja 111)	+0,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur

Program 072	+0,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2013
v tom:
Počet miest spolu 	+0 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy 
v štátnej službe	+320 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/028357/2013-441 zo dňa 18. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 30 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 18 648,84 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-18 648,84 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 604,38 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 604,38 eur

Prostriedky Európskej únie	-14 044,46 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-18 648,84 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/028385/2013-441 zo dňa 19. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 33 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 24 092,14 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-24 092,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-5 948,33 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-5 948,33 eur

Prostriedky Európskej únie	-18 143,81 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-24 092,14 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).
 
	Listom č. MF/028407/2013-441 zo dňa 19. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 28 943 266,18 eur (kapitálové výdavky a bežné výdavky) nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 11+13)	-28 943 266,18 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-28 943 266,18 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+131)	-28 943 266,18 eur
Kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	-28 908 648,31 eur	
z toho:
kód zdroja 111	-24 026 855,77 eur	
kód zdroja 131B	+0,00 eur	
kód zdroja 131C	-4 881 792,54 eur	
	
Podprogram 05T 09	-34 617,87 eur
Program 072	-18 907 756,16 eur	
Program 074	-10 000 892,15 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Zvolen, SFK Košice, FR SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, ARDAL.

	Listom č. MF/028439/2013-441 zo dňa 19. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie štandardnej prevádzky organizácie DataCentrum nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+2 000 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+2 000 000,00 eur
z toho:
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+2 000 000,00 eur

Program 074	+2 000 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

	Listom č. MF/028708/2013-441 zo dňa 27. 12. 2013 MF SR viazalo ukazovateľa príjmov v sume 140 368 407,55 eur a záväzné ukazovatele výdavkov v celkovej sume 168 708 912,23 eur v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prostriedky EÚ a spolufinancovania) nasledovne:


Príjmy kapitoly 	
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11+13)	-140 368 407,55 eur

Výdavky kapitoly celkom (kód zdroja 11+13)	-168 708 912,23 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	
(kód zdroja 11+13)	-29 591 617,17 eur
            z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-29 591 617,17 eur

Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11+13)	-139 117 295,06 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A	-2 381,08 eur
Podprogram medzirezortného programu 06G 1B	-18 993,48 eur
Program 074	-4 877 914,78 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-109 204 026,68 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-47 112 994,93 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 03	-4 000 000,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-3 492 601,28 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP IS), SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, DataCentrum.

	Listom č. MF/028491/2013-441 zo dňa 20. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 37 k projektu 21120120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva kultúry SR – Univerzitnú knižnicu, Bratislava v celkovej sume 48 260,00 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-48 260,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-11 915,39 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-11 915,39 eur

Prostriedky Európskej únie	-36 344,61 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-48 260,00 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS). 

	Listom č. MF/028498/2013-441 zo dňa 20. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 21120120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstva obrany SR – Vojenský historický ústav, Bratislava v celkovej sume 2 266,87 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-2 266,87 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-559,67 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-559,67 eur

Prostriedky Európskej únie	-1 707,20 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 02	-2 266,87 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028524/2013-441 zo dňa 20. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 20 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 156 458,95 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-156 458,95 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-23 468,87 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-23 468,87 eur

Prostriedky Európskej únie	-132 990,08 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-156 458,95 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028560/2013-441 zo dňa 20. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 1 k projektu 21140120023 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 31 584,16 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-31 584,16 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-4 737,63 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 737,63 eur

Prostriedky Európskej únie	-26 846,53 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-31 584,16 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028602/2013-441 zo dňa 23. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21140120026 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 57 152,19 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-57 152,19 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-8 572,83 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 572,83 eur

Prostriedky Európskej únie	-48 579,36 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-57 152,19 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028604/2013-441 zo dňa 23. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21140120027 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 161 956,21 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-161 956,21 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-24 293,49 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-24 293,49 eur

Prostriedky Európskej únie	-137 662,72 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 04	-161 956,21 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028605/2013-441 zo dňa 23. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 19 k projektu 21110120015 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 1 053 836,35 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-1 053 836,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-260 192,19 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-260 192,19 eur

Prostriedky Európskej únie	-793 644,16 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-1 053 836,35 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028608/2013-441 zo dňa 27. 12. 2013 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 21110120043 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR v celkovej sume 3 203 277,92 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	-3 203 277,92 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	-790 889,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-790 889,32 eur

Prostriedky Európskej únie	-2 412 388,60 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A9 01	-3 203 277,92 eur

Rozpočtovým opatrením boli viazané finančné prostriedky Platobnej jednotky Ministerstva financií SR (OP IS).

	Listom č. MF/028858/2013-441 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o záverečnú platbu č. 27130330027603 pre rozpočtovú organizáciu FR SR – na prvok 06G 1A 01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 47 789,22 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+47 789,22 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+7 168,38 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+7 168,38 eur

Prostriedky Európskej únie	+40 620,84 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G 1A 01	+47 789,22 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP ZaSI). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

	Listom č. MF/028888/2013-441 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320015503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 172 790,95 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+172 790,95 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+31 724,41 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+31 724,41 eur

Prostriedky Európskej únie	+141 066,54 eur	

Program 074	+172 790,95 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

	Listom č. MF/028899/2013-441 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220019501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 2 727,42 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+2 727,42 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+500,76 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+500,76 eur

Prostriedky Európskej únie	+2 226,66 eur	

Program 074	+2 727,42 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/028901/2013-441 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120005507 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0J „Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 5 040,24 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+5 040,24 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+925,30 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+925,30 eur

Prostriedky Európskej únie	+4 114,94 eur	

Program 074	+5 040,24 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
	Listom č. MF/028906/2013-441 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420013502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0L „Informačné systémy MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 25 894,66 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+25 894,66 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+4 754,27 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+4 754,27 eur

Prostriedky Európskej únie	+21 140,39 eur	

Program 074	+25 894,66 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

	Listom č. MF/028911/2013-441 zo dňa 30. 12. 2013 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22640120008502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074 04 0Q „Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“ v celkovej sume 206,64 eur nasledovne:


Výdavky kapitoly celkom	+206,64 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+206,64 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+206,64 eur

Program 074	+206,64 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP CS). Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Úpravy limitu počtu zamestnancov
Listom č. MF/011140/2013-413 zo dňa 28. 02. 2013 MF SR znížilo limit počtu zamestnancov kapitoly na rok 2013 za účelom zabezpečenia bodu C.3. uznesenia vlády SR č. 103 zo dňa 20. februára 2013 k návrhu na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nasledovne:
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy 
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 532/2012 	-2 osoby
(na obdobie od 01. 03. 2013 do 31. 12. 2013 o 2 osoby)	
z toho: aparát ústredného orgánu	0 osôb

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.

	Listom č. MF/012364/2013-413 zo dňa 19. 03. 2013 MF SR MF SR zvýšilo limit počtu zamestnancov kapitoly na rok 2013, ktorým zmenilo rozhodnutie realizované listom č. MF/011140/2013-413 zo dňa 28. 02. 2013, nasledovne:


Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy 
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 532/2012 	+2 osoby
(na obdobie od 01. 03. 2013 do 31. 12. 2013 o 2 osoby)	
z toho: aparát ústredného orgánu	0 osôb

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie FR SR.



Rozpočtové opatrenia správcu kapitoly MF SR (zdroj 111)


	Organizácia Správa finančnej kontroly Zvolen - rozpočtovým opatrením sa v dôsledku organizačnej zmeny zvýšil limit počtu zamestnancov organizácie pri výkone práce vo verejnom záujme o +1 osobu pri súčasnom znížení limitu počtu štátnych zamestnancov v štátnej službe o -1 osobu a zabezpečuje sa presun prostriedkov v rámci kategórie 610 -Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o +15 000,00 eur a zníženie prostriedkov určených pre štátnych v štátnej službe o -15 000,00 eur. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 27360 – Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - rekonštrukcia v sume 404 800,00 eur a z IA č. 00079 – Software v sume 42 915,42 eur na IA:

- č. 28358 – FR SR Račianska 72 -rekonštrukcia v sume 404 800,00 eur,
- č. 28935 – Kabelážne siete FR SR Račianska v sume 40 000,00 eur a
- č. 28959 – Kabelážne siete PCU SLP Žilina v sume 2 915,42 eur.

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 27022 Výstavba skladu zabezpečeného tovaru Trstená v sume 148 000,00 eur a IA č. 27360 Školiace a rekreačné zariadenie Veľký Meder - rekonštrukcia v sume 1 467 000,00 eur na IA:

-	č. 00125 Nákup osobných automobilov v sume 300 000,00 eur,
-	č. 27878 Zväčšenie vjazdu do garáže na CÚ BB v sume 2 000,00 eur,
-	č. 28041 FR SR, Mierová ul., Bratislava - rekonštrukcia budovy v sume 80 000,00 eur,
-	č. 28961 PDÚ Martin - rekonštrukcia okien v sume 55 000,00 eur, 
-	č. 28962 CHP Vyšné Nemecké, rekonštrukcia komunikácií a parkoviska ND v sume
310 000,00 eur,
	č. 28963 DÚ Trnava - rekonštrukcia v sume 382 000,00 eur,

č. 28964 AB Garbiarska ul. Košice - rekonštrukcia a prístavba - stavebný zámer
v sume 50 000,00 eur,
	č. 28965 PCU Čierna nad Tisou, rekonštrukcia strechy v sume 190 000,00 eur,

č. 28966 Sklad CÚ Košice, Kukučínova - prípojka inžinierskych sietí v sume
58 000,00 eur, 
	č. 28967 CHP Ubľa, stavebné úpravy v sume 24 000,00 eur,
	č. 28968 Dohľadový videosystém, CÚ Nitra v sume 7 800,00 eur,

č. 28969 PCÚ Trstená - rekonštrukcia strechy v sume 100 000,00 eur,
č. 28970 ENPI - projektová a inžinierska činnosť v sume 46 000,00 eur a
č. 28971 Hydraulické zariadenie v sume10 200,00 eur.

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 00079 – Software v sume 604 000,00 eur na IA č. 28972 – Nákup multifunkčných zariadení v sume 604 000,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad - rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu MF SR pri výkone práce vo verejnom záujme o +1 osobu pri súčasnom znížení limitu počtu štátnych zamestnancov v štátnej službe o -1 osobu.


	Organizácia Správa finančnej kontroly Bratislava - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 07403 Kontrola, vládny audit a vnútorný audit z IA č. 4629 – Nákup výpočtovej techniky v sume 5 194,00 eur na IA č. 27 978 – Obstaranie osobného motorového vozidla v sume 5 194,00 eur.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 23537 – PDÚ Humenné – stavebné úpravy v sume 40 000,00 eur na IA č. 29049 – DÚ BB – odstránenie akustického hluku v sume 40 000,00 eur.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 00079 – Software v sume 32 372,03 eur na IA: 

-	č. 29081 – Kabelážne siete – DÚ Nová ul., Banská Bystrica v sume 19 482,14 eur,
-	č. 29088 – Kabelážne siete KMDÚ Veľké Kapušany v sume 7 100,83 eur a 
-	č. 29089 – Kabelážne siete PCU Miletičova, Bratislava v sume 5 789,06 eur.

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 26721 – PCÚ Petržalka - rekonštrukcia v sume 180 000,00 eur na IA č. 27357 – Rekonštrukcia Berg pre potreby CKÚ v sume 180 000,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad, Štátna pokladnica - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 39 431,00 eur do rozpočtu organizácie Štátna pokladnica v sume 39 431,00 eur na dofinancovanie servisných služieb na rok 2013.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28961 – PDÚ Martin – rekonštrukcia okien v sume 35 000,00 eur na IA č. 29161– Rekonštrukcia plynovej kotolne PDÚ Čadca v sume 35 000,00 eur.


	Organizácia MF SR – úrad - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 50 000,00 eur na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na vyplatenie odchodného, odstupného a nemocenských dávok v mzdách. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 00079 – Software v sume 5 937,60 eur na IA č. 29193 – Licencie súvisiace s SW v sume 5 937,60 eur.


	Organizácia MF SR – úrad - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 200 000,00 eur na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na vyplatenie odchodného, odstupného a nemocenských dávok.


	Organizácia MF SR - úrad - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 20570 – IS účtovníctva fondov v sume 37 000,00 eur na IA č. 16362 – Implementácia procesného riadenia IT (ITIL) v sume 37 000,00 eur. 


	Organizácia Správa finančnej kontroly Košice - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 2 462,00 eur na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 03 Kontrola, vládny audit a vnútorný audit na vyplatenie odstupného.


	Organizácia MF SR - úrad, DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700 – Kapitálové výdavky) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 1 641 604,00 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 1 641 604,00 eur na krytie výdavkov súvisiacich s riešením zabezpečenia infraštruktúrneho prostredia pre potreby projektov zapojenia samosprávnych krajov do systému štátnej pokladnice prostredníctvom Multiklientského platobného portálu vrátane nového spôsobu autentifikácie klientov do tohto systému, ako aj projektom 2. etapy pripojenia rezortu zahraničných vecí do ekonomického informačného systému spravovaného Ministerstvom financií SR. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 00079 – Software v sume 2 813,60 eur a z IA č. 00128 – Nákup výpočtovej techniky v sume 3 686,40 eur na IA č. 29247 – Kabelážne siete – DÚ Košice, Tomášikova ul. v sume 6 500,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 30 000,00 eur do rozpočtu organizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v sume 30 000,00 eur na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie.


	Organizácia Štátna pokladnica - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 21207 – Obstaranie strojov a zariadení v sume 5 414,00 eur na IA č. 21180 – HW na rok 2011 a ďalšie roky v sume 5 414,00 eur z dôvodu prefinancovania nákupu veľkokapacitnej sieťovej tlačiarne pre Odbor Finančné plánovanie.


	Organizácia MF SR - úrad, DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 192 161,20 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 192 161,20 eur na krytie výdavkov súvisiacich so službami DataCentra poskytovaných k EIS pre rezorty Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


	Organizácia DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 29469 – SW pre ISŠP v sume 1 641 604,00 eur na IA č. 28644 – Výpočtová technika pre IS v sume 1 641 604,00 eur. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 00079 - Software v sume 126 000,00 eur a IA č. 28961 - PDÚ Martin - rekonštrukcia okien sume 15 000,00 eur na IA:

-	č. 00128 - Nákup výpočtovej techniky v sume 126 000,00 eur,
-	č. 27889 - Rekonštrukcia terasy Donovaly v sume 600,00 eur,
-	č. 29451 - DÚ Nitra, Vodná ul. 33 – klimatizačné zariadenie v sume 1 700,00 eur,
-	č. 29452 - PDÚ Komárno – klimatizačné zariadenie v sume 2 000,00 eur,
 -	č. 29453 - DÚ Bratislava, Radlinského ulica 37 – 2 klimatizačné zariadenia v sume
4 200,00 eur a
-	č. 29491 - Registratúrne stredisko DÚ VDS, Radlinského 37, Bratislava v sume
6 500,00 eur.

	Organizácia Správa finančnej kontroly Zvolen - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 10024 – Nákup osobných motorových vozidiel v sume 3 520,00 eur na IA č. 10020 – Nákup výpočtovej techniky v sume 3 520,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 10 000,00 eur do rozpočtu organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v sume 10 000,00 eur na cestovné výdavky a na výdavky súvisiace s uskutočnením konferencie.


	Organizácia MF SR - úrad, DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (600 – Bežné výdavky) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 312 214,28 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 312 214,28 eur na zabezpečenie sledovania SAP licencií v štátnej správe.


	Organizácia MF SR - úrad, DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (600 – Bežné výdavky) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 639 706,00 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 639 706,00 eur na zabezpečenie plnenia činnosti špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov v SR (CSIRT.SK).


	Organizácia MF SR - úrad, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (600 – Bežné výdavky) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 71 500,00 eur do rozpočtu organizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v sume 71 500,00 eur na zabezpečenie bežnej prevádzky organizácie.


	Organizácia Štátna pokladnica - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 21180 – HW na rok 2011 a ďalšie roky v sume 74 172,00 eur na IA č. 29737 – Budovanie dátového záložného centra IS v ŠP v sume 74 172,00 eur.


	Organizácia Správa finančnej kontroly Košice - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 21 391 – Telefónna ústredňa v sume 4 438,00 eur na IA č. 18735 – Osobné motorové vozidlo v sume 4 438,00,00 eur na nákup 2 osobných motorových vozidiel.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28961 – PDÚ Martin – rekonštrukcia okien v sume 5 000,00 eur a z IA č. 28967 – CHP Ubľa, stavebné úpravy v sume 2 000,00 eur na IA č. 27081 – pDRSR Bratislava a DÚ Bratislava IV, V, VI – realizácia klientskej zóny v sume 7 000,00 eur.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA:

-	č. 27878 - Zväčšenie vjazdu do garáže na CÚ BB v sume 241,00 eur,
-	č. 28967 – CHP Ubľa, stavebné úpravy v sume 3 962,50 eur a
-	č. 28971 – Hydraulické zariadenie v sume 768,00 eur 
na IA č. 28592 – CÚ Prešov – Rekonštrukcia strechy v sume 4 971,50 eur.

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28967 – CHP Ubľa, stavebné úpravy v sume 2 400,00 eur na IA č. 29746 – Zvláštne výstražné zvukové znamenie a svetlá pre SMV v sume 2 400,00 eur.


	Organizácia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov (600) v sume 2 000,00 eur na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery na vyplatenie odstupného a odchodného zamestnancovi a na výplatu nemocenských dávok zamestnancov organizácie.


	Organizácia Správa finančnej kontroly Zvolen - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov (600) v sume 3 385,00 eur na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzkovej činnosti organizácie. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28964 – AB Garbiarska ul. Košice – rekonštrukcia a prístavba – stavebný zámer v sume 8 515,00 eur na IA č. 28358 – FR SR, Račianska 72 - rekonštrukcia v sume 8 515,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad, Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov (600) na zdroji 111 z programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR – úrad v sume 2 400 000,00 eur do kapitálových výdavkov (700) rozpočtu organizácie Finančné riaditeľstvo SR na program 072 – Výber daní a cla v sume 2 400 000,00 eur na obstaranie licencií IBM Informix. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA:

-	č. 28964 – AB Garbiarska ul. Košice – rekonštrukcia a prístavba – stavebný zámer 
	v sume 7 720,00 eur,
-	č. 28966 – Sklad CÚ Košice, Kukučínova – prípojka inžinierskych sietí v sume 
	6 000,00 eur,
-	č. 29049 – DÚ BB – odstránenie akustického hluku v sume 8 000,00 eur,
-	č. 29451 – DÚ Nitra, Vodná ul. 33 – klimatizačné zariadenie v sume 1 700,00 eur,
-	č. 29452 – PDÚ Komárno – klimatizačné zariadenie v sume 2 000,00 eur,
-	č. 29453 – DÚ Bratislava, Radlinského ulica č. 37 – 2 klimatizačné zariadenia 
na IA:
-	č. 27187 – DÚ Svidník – realizácia stavebných plôch v sume 6 000,00 eur a 
-	č. 29491 – Registratúrne stredisko DÚ VDS, Radlinského 37, Bratislava
v sume 23 620,00 eur.

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28964 – AB Garbiarska ul. Košice – rekonštrukcia a prístavba – stavebný zámer v sume 3 096,00 eur na IA č. 00125 – Nákup osobných automobilov v sume 3 096,00 eur.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA:

-	č. 00079 – Software, č. 28935 – Kabelážne siete FR SR Račianska, 
-	č. 28972 – Nákup multifunkčných zariadení,
-	č. 29247 – Kabelážne siete – DÚ Košice, Tomášikova ul.,
-	č. 29682 – Kabelážne siete – Šrobárove kasárne, „Kadetka“, Košice,
-	č. 29683 – Kabelážne siete – Kriminálny úrad – stred, ul. ČSA 7, Banská Bystrica 
	v celkovej sume 2 489,10 eur 
na IA č. 29909 – Kabelážne siete – PDÚ Galanta v sume 2 489,10 eur.

	Organizácia DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA:

-	č. 0213 – Nákup softvéru v sume 34 750,00 eur,
-	č. 0210 – Nákup výpočtovej techniky v sume 41 684,00 eur,
-	č. 23191 – Prevádzkové stroje a zariadenia v sume 1 666,00 eur 
na IA:
-	č. 29939 – Vybudovanie osobného pracoviska komunikácie RÚZ a APB DC v sume 
	28 000,00 eur a 
-	č. 29940 – Modernizácia zasadacej miestnosti v APB DC – CSIRT.SK v sume 
	50 100,00 eur. 

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28964 – AB Garbiarska ul. Košice – rekonštrukcia a prístavba – stavebný zámer v sume 20 000,00 eur na IA č. 23537 – PDÚ Humenné – stavebné úpravy v sume 20 000,00 eur.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28966 – Sklad CÚ Košice, Kukučínova – prípojka inžinierskych sietí v sume 5 374,00 eur na IA č. 29943 – OŠT Maťovce – klimatizačné zariadenie v sume 5 374,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA: 

	č. 01400 – Nákup softvéru – MF SR v sume 200 000,00 eur, 

č. 16362 – Implementácia procesného riadenia IT (ITIL) v sume 232,00 eur, 
č. 16386 – Rozvoj internetu, intranetu, IIPR v sume 96 000,00 eur, 
č. 23542 – Rozšírenie funkcionality CEDIS v sume 70 000,00 eur, 
č. 01406 – Nákup VT – PC, notebooky v sume 200 064,00 eur, 
č. 01483 – Rekonštrukcia a modernizácia počítačových sietí v sume 270 000,00 eur a 
č. 18228 – Rekonštrukcia VT servre OIP v sume 200 000,00 eur
na IA:
- č. 16359 – Správa dokumentov v sume 566 296,00 eur a
- č. 27998 – Centrálny účtovný systém v sume 470 000,00 eur.

	Organizácia MF SR – úrad - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 95 500,00 eur na zdroji 111 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na vyplatenie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru do konca roka 2013.


	Organizácia Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v sume 50 000,00 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 50 000,00 eur na zabezpečenie podpory prevádzky organizácie v zmysle žiadosti č. DC/266/2013-5/99 zo dňa 12. 11. 2013.


	Organizácia Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity - presun rozpočtových prostriedkov kapitálových výdavkov (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z IA č. 24503 – Up grade IS Wall Street Suite z verzie 6.5. na verziu 7.x v sume 6 000,00 eur na IA č. 23604 – Nákup komunikačnej infraštruktúry v sume 6 000,00 eur.


	Organizácia Správa finančnej kontroly Bratislava - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 59 000,00 eur na zdroji 111 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby v rámci podprogramu 07403 Kontrola, vládny audit a vnútorný audit na vrátenie zistenej nezrovnalosti z projektu OP TP s kódom ITMS č. 22220320008 „Refundácia miezd zamestnancov SFK Bratislava vykonávajúcich činnosti súvisiace s programovým obdobím 2007 – 2013“ v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov č. 22220320008/Z06 zo dňa 18. 11. 2013.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica – zníženie počtu zamestnancov organizácie Finančné riaditeľstvo SR na rok 2013 o -1 osobu pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšenie počtu zamestnancov organizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2013 o +1 osobu pri výkone práce vo verejnom záujme sa realizuje v nadväznosti na zvýšenú potrebu zamestnancov pri zabezpečovaní úloh organizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA:

-	č. 28964 – AB Garbiarska ul. Košice - rekonštrukcia a prístavba – stavebný zámer
v sume 2 505,00 eur a
-	č. 28966 – Sklad CÚ Košice, Kukučínova – prípojka inžinierskych sietí
v sume 5 000,00 eur 
na IA:
-	č. 30055 – PDÚ – Žiar nad Hronom – rozšírenie EPS v sume 1 554,00 eur,
-	č. 30056 - PDÚ – Žiar nad Hronom – rozšírenie PSN v sume 951,00 eur a
-	č. 30091 – PDÚ Senica – stavebné úpravy v sume 5 000,00 eur.

	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 200 000,00 eur z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v rámci programu 072 Výber daní a cla na financovanie poistného a ostatných zdravotných poisťovní za dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 28964 – AB Garbiarska ul. Košice - rekonštrukcia a prístavba – stavebný zámer v sume 8 164,00 eur, a z IA č. 28966 – Sklad CÚ Košice, Kukučínova – prípojka inžinierskych sietí v sume 5 400,00 eur na IA č. 30084 SCÚ Prešov, kpt. Nálepku – fasádna stena v sume 8164,00 eur a na IA č. 29049 – DÚ BB – odstránenie akustického hluku v sume 5 400,00 eur.


	Organizácia Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 8 224,00 eur na zdroji 111 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie prevádzkových potrieb organizácie. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla z IA č. 00079 – Software v sume 11 341,96 eur na IA č. 30116 – OPIS – oblasť daňová (ŠR, zdroj 111) v sume 11 341,96 eur.


	Organizácia Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, DataCentrum - v nadväznosti na vykonanú analýzu očakávaného čerpania mzdových prostriedkov v roku 2013 v organizáciách kapitoly MF SR presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v sume 34 000,00 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 34 000,00 eur.


	Organizácie Finančné riaditeľstvo SR, Správa finančnej kontroly Bratislava, Správa finančnej kontroly Zvolen, Správa finančnej kontroly Košice – zníženie záväzného ukazovateľa príjmov u organizácie Finančné riaditeľstvo SR sume 730 000,00 eur a zvýšenie záväzného ukazovateľa príjmov u organizácií: SFK Bratislava v sume 330 000,00 eur, SFK Zvolen v sume 100 000,00 eur a u SFK Košice v sume 300 000,00 eur.


	Organizácia DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 19 360,00 eur na zdroji 111 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na odvody do príslušných poisťovní na základe skutočne vyplatených miezd zamestnancom DataCentra v roku 2013. 


	Organizácia Správa finančnej kontroly Bratislava - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 6 128,00 eur a zníženie prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe o 6 128,00 eur. 


	Organizácia Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v sume 40 000,00 eur do rozpočtu organizácie DataCentrum v sume 40 000,00 eur na zabezpečenie predĺženia používania licencií pre IS ARDAL v záložných pracoviskách v DataCentre v Bratislave a v Tajove od spoločnosti Blomberg a Thomson Reuters v zmysle žiadosti č. DC/266/2013-5/99-1 zo dňa 11. 12. 2013.


	Organizácia DataCentrum - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v sume 1 830,00 eur z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby z dôvodu zabezpečenia financovania prevádzky špeciálneho útvaru CSIRT.SK. 


	Organizácia Správa finančnej kontroly Košice - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume 3 220,00 eur pri súčasnom znížení prostriedkov pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 3 220,00 eur.


	Organizácia Štátna pokladnica - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 13 008,00 eur pri súčasnom znížení prostriedkov pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume 13 008,00 eur.


	Organizácia MF SR - úrad - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov (630) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií (z podprogramu 074 01 – Tvorba a implementácia politík na prvok 074 04 0F – Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti) v sume 51 924,80 eur v súvislosti so Zmluvou na Vypracovanie štandardov a metodiky pre IT bezpečnosť, interné číslo 4600000884.


	Organizácia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov (600) v sume 941,00 eur na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery na vyplatenie odchodného zamestnancovi organizácie.


	Organizácia MF SR - úrad - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 106 100,00 eur pri súčasnom znížení prostriedkov pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume 106 100,00 eur. 


	Organizácia Finančné riaditeľstvo SR - presun rozpočtových prostriedkov v rámci kategórie 640 - bežné transfery na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla, a to z podpoložky 642012 odstupné v sume 110 000,00 eur a z podpoložky 642013 odchodné v sume 72 570,00 eur na posilnenie hmotnej zainteresovanosti colníkov, ich ohodnotenie a motiváciu ako efektívny nástroj na zabezpečenie výberu daní a boja proti daňovým únikom a podvodom (disciplinárne odmeny colníkov) v sume 182 570,00 eur na podpoložku 642 035 na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.


	Organizácia MF SR – úrad, organizácia Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity - presun rozpočtových prostriedkov bežných výdavkov v rámci kategórie 630 - Tovary a služby v sume 5000,00 eur na zdroji 111 z organizácie MF SR – úrad do organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie úhrady refakturácie prevádzkových výdavkov spojených s využívaním priestorov v budove Štátnej pokladnice.




Rozpočtové opatrenia správcu kapitoly MF SR (zdroj 11S)


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220014509 k projektu č. 21140220014 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 174 211,24 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 148 079,55 eur a na zdroji 11S2 v sume 26 131,69 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220019501 k projektu č. 21140220019 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 5 468,40 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 4 648,14 eur a na zdroji 11S2 v sume 820,26 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120027102 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 2 810 186,40 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 2 116 351,38 eur, na zdroji 11S2 v sume 373 473,77 eur a na zdroji 11S3 v sume 320 361,25 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220014510 k projektu č. 21140220014 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 300 061,53 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 255 052,28 eur a na zdroji 11S2 v sume 45 009,25 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120027104 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 516 200,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 388 750,22 eur, na zdroji 11S2 v sume 68 602,98 eur a na zdroji 11S3 v sume 58 846,80 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120027105 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 6 019 400,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 4 533 210,14 eur, na zdroji 11S2 v sume 799 978,26 eur a na zdroji 11S3 v sume 686 211,60 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120017115 k projektu č. 21110120017 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 520 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 391 612,00 eur, na zdroji 11S2 v sume 69 108,00 eur a na zdroji 11S3 v sume 59 280,00 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21110120027503 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 11 v sume 5 129 442,53 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 3 862 983,17 eur, na zdroji 11S2 v sume 681 702,91 eur a na zdroji 11S3 v sume 584 756,45 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – FR SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120027105 k projektu č. 21110120027 z OP IS presunuli finančné prostriedky ZP z rozpočtu MF SR – úrad ako prijímateľa do rozpočtu FR SR ako partnera projektu v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 2 085 659,83 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 1 570 710,42 eur, na zdroji 11S2 v sume 277 184,19 eur a na zdroji 11S3 v sume 237 765,22 eur.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21110120027506 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 11 v sume 7 328 874,18 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 5 519 375,14 eur, na zdroji 11S2 v sume 974 007,38 eur a na zdroji 11S3 v sume 835 491,66 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220014511 k projektu č. 21140220014 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 283 168,34 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 240 693,04 eur a na zdroji 11S2 v sume 42 475,30 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21140220020101 k projektu č. 21140220020 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 200 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 170 000,00 eur a na zdroji 11S2 v sume 30 000,00 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220021502 k projektu č. 21140220021 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 46 082,40 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 39 170,04 eur a na zdroji 11S2 v sume 6 912,36 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21110120027510 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii - výdavky na zdroji 11 v sume 6 653 729,32 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 5 010 923,55 eur, na zdroji 11S2 v sume 884 280,63 eur a na zdroji 11S3 v sume 758 525,14 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220014512 k projektu č. 21140220014 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 273 270,37 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 232 279,82 eur a na zdroji 11S2 v sume 40 990,55 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21140220020102 k projektu č. 21140220020 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 100 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 85 000,00 eur a na zdroji 11S2 v sume 15 000,00 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220021503 k projektu č. 21140220021 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 16 458,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 13 989,30 eur a na zdroji 11S2 v sume 2 468,70 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – DC – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120044101 k projektu č. 21110120044 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 6 000 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 4 518 600,00 eur, na zdroji 11S2 v sume 797 400,00 eur a na zdroji 11S3 v sume 684 000,00 eur v prospech rozpočtu DataCentrum, Bratislava ako prijímateľa NFP.


	VOJ – DC – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120044102 k projektu č. 21110120044 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 8 238 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 6 204 037,80 eur, na zdroji 11S2 v sume 1 094 830,20 eur a na zdroji 11S3 v sume 939 132,00 eur v prospech rozpočtu DataCentrum, Bratislava ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220014513 k projektu č. 21140220014 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 91 165,43 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 77 490,60 eur a na zdroji 11S2 v sume 13 674,83 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – DC – rozpočtovým opatrením sa časť nevyčerpaných finančných prostriedkov ZP 21110120044101 a 102 k projektu č. 21110120044 z OP IS presunula z rozpočtu MF SR - úrad ako partnera projektu do rozpočtu prijímateľa DC v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 11 v sume 157 800,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 118 839,18 eur, na zdroji 11S2 v sume 20 971,62 eur a na zdroji 11S3 v sume 17 989,20 eur.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220021504 k projektu č. 21140220021 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 3 291,60 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 2 797,86 eur a na zdroji 11S2 v sume 493,74 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120027112 k projektu č. 21110120027 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 4 883 400,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 3 677 688,54 eur, na zdroji 11S2 v sume 649 003,86 eur a na zdroji 11S3 v sume 556 707,60 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.


	VOJ – DC – rozpočtovým opatrením sa na základe schválených žiadostí o zálohovú platbu č. 21110120044101 a 102 k projektu č. 21110120044 z OP IS presunuli finančné prostriedky ZP z rozpočtu DC ako prijímateľa do rozpočtu MF SR - úrad ako partnera projektu v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 11 v sume 14 238 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 10 722 637,80 eur, na zdroji 11S2 v sume 1 892 230,20 eur a na zdroji 11S3 v sume 1 623 132,00 eur.


	VOJ – FR SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120027112 k projektu č. 21110120027 z OP IS presunuli finančné prostriedky ZP z rozpočtu MF SR – úrad ako prijímateľa do rozpočtu FR SR ako partnera projektu v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 4 883 398,05 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 3 677 687,07 eur, na zdroji 11S2 v sume 649 003,60 eur a na zdroji 11S3 v sume 556 707,38 eur.


	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120017117 k projektu č. 21110120017 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 5 000,00 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 3 765,50 eur, na zdroji 11S2 v sume 664,50 eur a na zdroji 11S3 v sume 570,00 eur v prospech rozpočtu MF SR - úrad ako prijímateľa NFP.



