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Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2006 k 31.12. 2006


Rozpočtové opatrenia vykonané so súhlasom Ministerstva financií SR

1.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) (kód zdroja 13) o 302 761 738,50 Sk, z toho povolené prekročenie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (kód zdroja 131) o 302 761 738,50 Sk, z toho povolené prekročenie kapitálových výdavkov (kód zdroja 131) o 302 761 738,50 Sk, súčasné povolené prekročenie rozpočtu kapitoly podľa programov o 302 761 738,50 Sk, z toho v programe 072 Výber daní a ciel vo výške 71 766 291,50 Sk a  v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 230 995 447,- Sk podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 37/2005 vykonané listom č.  MF SR č. MF/28880/2005-441 z 13.12.2005 (01.1.2, 01.1.2.1, 01.1.2.4, 01.3.3, 04.1.1.5, 09.8.0).

2.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) (kód zdroja 13) o 53 756,- Sk, z toho povolené prekročenie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ o 15 118,88 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) (kód zdroja 1362) o 15 118,88 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) (kód zdroja 13) o 38 637,12 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 53 756,- Sk, z toho na medzirezortný podprogram 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 53 756,- Sk podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 45/2005 vykonané listom č.  MF SR č. MF/30020/2005-441 z 27.12.2005 (04.1.2).

3.	Povolené prekročenie limitu programovo alokovaných výdavkov štátneho rozpočtu zo zdrojov z predchádzajúceho roka – kód zdroja 125 v kapitole VPS na financovanie Prechodného fondu o 8 620 000,- Sk podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 46/2005 vykonané listom č.  MF SR č. MF/30338/2005-441 z 28.12.2005.  Rozpočtové prostriedky  v kapitole VPS na zdroji 12P5 sa v roku 2006 použijú v rámci programu 072 Výber daní a ciel na spolufinancovanie projektov Prechodného fondu 0720103 Systémové zmeny v daňovej kontrole Transition Facility (Prechodný fond) v sume 4 620 000,- Sk a 072020E Posilnenie kontroly vonkajšej hranice EÚ Transition Facility (Prechodný fond) v sume 4 000 000,- Sk (01.1.2.4, 04.1.1.5) . 

4.	Viazanie výdavkov kapitoly celkom vo výške 1 056 369,- Sk, z toho viazanie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ vo výške 1 056 369,- Sk, súčasné viazanie rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 1 056 369,- Sk v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií v súlade s bodom B. 2 uznesenia vlády SR č. 984 zo dňa 14. decembra 2005 k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu správu a verejnú správu SR (01.1.2, 01.1.2.1, 01.3.3, 04.1.1.5).

5.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – povolené prekročenie limitu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií, okrem štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005 o 1 osobu, zmena v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom úprava počtu štátnozamestnaneckých miest spolu o –10, viazanie objemu  finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe vo výške 178 000,- Sk na základe žiadosti kapitoly o presun rozpočtu mzdových prostriedkov a limitu počtu zamestnancov v organizáciách kapitoly MF SR z dôvodu zabezpečenia finančného krytia zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace so záležitosťami EÚ na správach finančných kontrol, a celkové zníženie limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR o 9 osôb v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe (01.1.2, 09.8.0).

6.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 449 400,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 112 350,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1.) o 112 350,- Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) o 337 050,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 449 400,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 449 400,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou 

o priebežnú platbu č. 11230210055(502) pre rozpočtovú organizáciu Daňové riaditeľstvo SR – kód programového rozpočtovania 06G0D01. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

7.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 53 800 000,- Sk v rámci programu 072 Výber daní a ciel na zabezpečenie finančných prostriedkov z dôvodu nedostatočného pokrytia potrieb v kategórii 630 – tovary a služby pre organizáciu Daňové riaditeľstvo SR na zakúpenie výpočtovej techniky v jednotkovej cene do 30 tis. Sk a na zabezpečenie technickej podpory a servisu výpočtovej techniky a softwaru (01.1.2.4).

8.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) o 25 000 000,- Sk v rámci programu 072 Výber daní a ciel na zabezpečenie finančných prostriedkov pre organizáciu Colné riaditeľstvo SR na realizáciu stavby „Maťovce,  stacionárny röntgenový inšpekčný systém na kontrolu železničných vozňov a kontajnerov – stavebné úpravy “ s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním bežných výdavkov v rámci programu 072 (04.1.1.5).

9.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 3 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 3 000 000,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 3 000 000,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 3 000 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v sume 3 000 000,- Sk pre organizáciu Štátna pokladnica v súlade so „Zmluvou o poskytovaní bankových služieb spočívajúcich v zabezpečovaní hotovostných finančných prostriedkov pre potreby činnosti bezpečnostných zložiek štátu počas krízových situácií“ uzatvorenou medzi Ministerstvom financií SR, Národnou bankou a Štátnou pokladnicou. Zároveň sa viažu výdavky samostatnými rozpočtovými opatreniami v kapitolách Všeobecná pokladničná správa, Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR a SIS (01.1.2).

10.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 27 859 760,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 27 859 760,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) o 16 550 000,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 27 859 760,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 27 859 760,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre MF SR – úrad v sume 27 859 760,- Sk na financovanie konzultačných a analytických prác pre potreby sledovania ŠF a KF vo väzba na Rozpočtový informačný systém v sume 11 309 760,- Sk (zmluva medzi MF SR a spoločnosťou POSAM) s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa - viazané v roku 2005 – kód zdroja 131 a na finančné krytie budúcich výdavkov určených na úpravu softwaru pre finančné riadenia ŠF a KF v sume 15 000 000,- Sk a hardwarové vybavenie sekcie európskych záležitostí v sume 1 550 000,- Sk s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v sume 16 550 000,- Sk v kapitole Všeobecná pokladničná správa v roku 2006 (01.1.2.1).

11.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 192 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 192 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (610) o 192 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 86 400,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 192 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 86 400,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o 105 600,- Sk, z toho ústredného orgánu o 105 600,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 192 000,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o192 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú prostriedky na úpravu platu ústavného činiteľa (zákon č. 120/1993 Z. z.), úpravu platu predstaveného  v politickej funkcii (zákon č. 312/2001 Z. z.), úprava paušálnej náhrady člena vlády (uznesenie vlády č. 284/2001, bod A.4)   v  súvislosti   so   zverejnením  dosiahnutej    priemernej   mesačnej   nominálnej   mzdy

zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2005 vo výške 17 274 Sk a miery inflácie za rok 2005  Štatistickým úradom. V rovnakej výške sa viažu výdavky v kapitole Všeobecná pokladničná správa (01.1.2.1).

12.	Viazanie výdavkov kapitoly spolu (A+B) vo výške 153 300,- Sk, v tom viazanie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) vo výške 153 300,- Sk, súčasné viazanie výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 153 300,- Sk,  z toho v programe 072 Výber daní a ciel vo výške 153 300,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany SR za účelom poskytnutia špeciálneho výcviku pre príslušníkov Colného riaditeľstva v zmysle uznesenia vlády SR č. 998/2003 a doplnku č. 2 k Dohode o poskytnutí špeciálneho výcviku z. 12.12.2005 uzatvorenej medzi MO SR a CR SR (04.1.1.5).

13.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – zmena v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom viazanie objemu  finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe vo výške 120 000,- Sk, súčasné viazanie výdavkov v programe 072 Výber daní a ciel vo výške 1 260 000,- Sk a povolené prekročenie výdavkov v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 1 260 000,- Sk na základe žiadosti kapitoly o presun rozpočtu mzdových prostriedkov a limitu počtu zamestnancov v organizáciách kapitoly MF SR z dôvodu zabezpečenia finančného krytia zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace so záležitosťami EÚ a zabezpečenia dosiahnutia priemerných miezd zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (01.1.2, 04.1.1.5).

14.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 5 890 500,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 5 890 500,- Sk, viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 12 280 100,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 5 890 500,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 5 890 500,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre MF SR – úrad do kategórie 600 – bežné výdavky v sume 8 080 100,- Sk na zabezpečenie financovania školení, rutinnej a štandardnej údržby výpočtovej techniky a v sume 4 200 000,- na zabezpečenie financovania údržby licencií s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky, v sume 5 890 500,- Sk na úhradu faktúry za vykonanie prác a splnenie podmienok v zmysle Zmluvy o audite plnenia akreditačných kritérií Pôdohospodárskej platobnej agentúra v rámci programu SAPARD s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa (01.1.2, 01.1.2.1).

15.	Povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 1 162 000,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 1 162 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje presun mzdových prostriedkov z DataCentra do aparátu ústredného orgánu vzhľadom na zmenu Organizačného poriadku MF SR s účinnosťou od 1.4.2006 (01.1.2.1, 01.3.3).

16.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) (kód zdroja 13) o 2 077 800,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) (kód zdroja 13)  o 519 450,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1.) (kód zdroja 1362) o 519 450,- Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) (kód zdroja 1361)  o 1 558 350,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 2 077 800,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 2 077 800,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o záverečnú platbu č. 11230210055(601) pre rozpočtovú organizáciu Daňové riaditeľstvo SR – kód programového rozpočtovania 06G0D01. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

17.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) o 4 275 907,42 Sk, z toho povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 1 068 976,87 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) o 1 068 976,87 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu  EÚ (B)  o 3 206 930,55 Sk,  povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 3 190 190,62 Sk z toho  spolufinancovanie  ŠR   o  797 547,66 Sk  a   prostriedky  EÚ o 2 392 642,96 Sk, zmena  v  systemizácii štátnych zamestnancov

v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie   objemu  finančných   prostriedkov určených  na platy  štátnych  zamestnancov  v štátnej  službe o 3 190 190,62 Sk, z toho ústredného orgánu o 3 190 190,62 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 4 275 907,42 Sk, z toho na prvok 074040B Technická pomoc MVRR SR – MF SR o 4 275 907,42 Sk na základe uznesenia vlády č. 328/2004 a 612/2004 k využitiu limitovanej technickej asistencie na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných finančných prostriedkov v súlade s presunom medzi MVRR SR a MF SR vo výške 4 275 907,42 Sk (04.1.2).

18.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) (kód zdroja 13) o 14 400,- Sk, z toho povolené prekročenie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (kód zdroja 13) o 7 200,08 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) (kód zdroja 1362) o 7 200,08 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) (kód zdroja 1361) o 7 199,92 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 14 400,- Sk (kód zdroja 13), z toho na  medzirezortný podprogram 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 14 400,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú  platbu č. 13100130002(102) pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – úrad – kód programového rozpočtovania 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR v celkovej sume 14 400,- Sk. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

19.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov vo výške 278 000,- Sk, povolené prekročenie limitu počtu zamestnancov rozpočtových organizácií, okrem štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005 o 1 osobu (od 1.5. do 31.12.2006 o 1 osobu), z toho viazanie počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o –1 osobu (od 1.5. do 31.12.2006 o -2 osoby), viazanie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) vo výške 278 000,- Sk, zmena v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom úprava počtu štátnozamestnaneckých miest spolu o –1, z toho ústredný orgán o +2, úprava objemu  finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o -1 422 000,- Sk, z toho ústredný orgán o +278 000,- Sk, zmena v systemizácii colníkov v štátnej službe na rok 2006, v tom úprava objemu  finančných prostriedkov určených na služobné príjmy v štátnej službe o +3 900 000,- Sk. Rozpočtové opatrenie je vykonané na základe žiadosti kapitoly o presun rozpočtu mzdových prostriedkov v rámci kapitoly medzi objemom prostriedkov stanoveným pre zamestnancov štátnej služby, zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a colníkov, súčasne o presun limitu počtu zamestnancov medzi štátnou službou a počtom zamestnancov vo verejnom záujme (01.1.2.1, 01.1.2.4, 04.1.1.5).

20.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 80 970 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 80 970 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (610) o 60 000 000,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 60 000 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o 56 247 000,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 80 970 000,- Sk, z toho na program 072 Výber daní a ciel o 80 970 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú prostriedky na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov Daňového riaditeľstva SR. Zároveň sa viažu výdavky v kapitole Všeobecná pokladničná správa vo výške 30 970 tis. Sk. Zdrojovým krytím vo výške 50 000 tis. Sk sú skutočne dosiahnuté nedaňové príjmy kapitoly VPS (01.1.2.4).

21.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 1 500 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 1 500 000,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 1 500 000,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 1 500 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre MF SR – úrad na vytvorenie modulu pre PJ MH SR do systému ISUF, ktorým sa umožní realizácia čerpania a účtovania finančných prostriedkov z programu Interreg IIIC. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva hospodárstva SR (01.1.2.1).


22.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) (kód zdroja 13) o 100 800,- Sk, z toho povolené prekročenie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (kód zdroja 13) o 25 200,04 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) (kód zdroja 1362) o 25 200,04 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) (kód zdroja 1361) o 75 599,96 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 100 800,- Sk, z toho na  medzirezortný podprogram 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 100 800,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú  platbu č. 11200130002(102) pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – úrad – kód programového rozpočtovania 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR, prvok 06G0A02 Technická pomoc nelimitovaná – MF SR – SOP ĽZ  v celkovej sume 100 800,- Sk. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

23.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 7 000 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov z dôvodu nedostatočného pokrytia potrieb v kategórii 630 – tovary a služby pre MF SR – úrad na zabezpečenie financovania a údržby manažérskeho informačného systému (MIS rozvoj) s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním kapitálových výdavkov v rámci programu 074 (01.1.2.1).

24.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 24 000 000,- Sk v rámci programu 072 Výber daní a ciel na zabezpečenie finančných prostriedkov z dôvodu nedostatočného pokrytia potrieb v kategórii 630 – tovary a služby pre Daňové riaditeľstvo SR na obstaranie interiérov a ďalšie prevádzkové potreby pre daňové orgány na prevádzku výpočtovej techniky a nákup výpočtovej techniky v jednotkovej cene do 30 tis. Sk v súvislosti so zabezpečením vývoja a prevádzky DIS s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním kapitálových výdavkov v rámci programu 072 (01.1.2.4).

25.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 4 038 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov z dôvodu nedostatočného pokrytia potrieb v kategórii 630 – tovary a služby pre Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity) pre podporu (maintenance) jestvujúceho informačného systému ARDAL a jeho údržbu s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním kapitálových výdavkov v rámci programu 074 (01.1.2).

26.	Povolené  prekročenie  limitu  miezd,  platov,  služobných  príjmov  a ostatných osobných vyrovnaní (610) o 9 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 1 600 000,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 9 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov o 1 600 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených  na  platy štátnych zamestnancov  v štátnej službe  o 7 400 000,- Sk, z toho  ústredného orgánu o 7 400 000,- Sk. Rozpočtové opatrenie sa realizuje na ocenenie kvality práce zamestnancov aparátu ústredného orgánu v súvislosti s udelením druhého stupňa ocenenia EFQM, ktorý je udeľovaný organizáciám, ktoré úspešne implementovali model EFQM. Finančné krytie je zabezpečené viazaním bežných výdavkov v rámci programu 074 (01.1.2, 01.1.2.1).

27.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 4 303 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov z dôvodu nedostatočného pokrytia potrieb v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky pre MF SR – úrad na zabezpečenie záverečného čiastkového plnenia projektu Administratívneho centra v oblasti finančného účtovníctva, rozpočtovníctva, správy majetku a výkazníctva uzatvorenej Ministerstvom financií dňa 6.5.2006 s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním kapitálových výdavkov v rámci programu 074 (01.1.2.1).

28.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 122 137 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu  výdavkov  spolu  bez  prostriedkov  z rozpočtu EÚ (A) o 122 137 000,- Sk, v tom povolené prekročenie

limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (kód zdroja 111) o 91 177 000,- Sk, z toho povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov (610) o 689 000,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania a z rozpočtu EÚ (C) o 91 177 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov (610) o 689 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o 50 722 000,- Sk, z toho ústredný orgán o 6 380 000,- Sk, zmena v systemizácii colníkov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na služobné príjmy colníkov v štátnej službe o 32 950 000,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 122 137 000,- Sk, z toho na program 072 Výber daní a ciel o 107 021 000,- Sk a na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 15 116 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky na zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006, nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2006 a na realizáciu záverov služobného hodnotenia v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov. Súčasne sa zabezpečujú prostriedky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní. V rovnakej výške sa viaže rezerva v kapitole VPS, oddiel 04, skupina 1, trieda 2 – rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných vplyvov  (kapitola).

29.	Viazanie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) vo výške 2 911 320,- Sk, v tom viazanie limitu  výdavkov  spolu  bez  prostriedkov  z rozpočtu EÚ (A) vo výške 2 911 320,- Sk, z toho viazanie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (kód zdroja 111) vo výške 1 958 300,- Sk, viazanie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania  a z rozpočtu EÚ (C) vo výške 1 958 300,- Sk, zmena v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom úprava počtu štátnozamestnaneckých miest spolu o –1, z toho ústredný orgán o -1, úprava objemu  finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o –1 958 300,- Sk, z toho ústredný orgán o –1 958 300,- Sk. Súčasné viazanie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 2 911 320,- Sk, z toho v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 2 911 320,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky na 1 funkčné miesto v štátnej službe v PT 7 a s tým súvisiace rozpočtové prostriedky na činnosť zamestnanca vyslaného na Stále zastúpenie SR pri EÚ pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva zahraničných vecí SR v súlade s Delimitačným protokolom o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2006 uzatvoreným medzi MF SR a MZV SR (01.1.2.1).

30.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 608 031,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 304 015,56 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1162) o 304 015,56 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) o 304 015,44 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 608 031,- Sk, z toho na podprogram  06G0A Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MF SR o 608 031,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o priebežnú platbu pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR v rámci opatrenia 2.1. JPD Cieľ 3 na podporu projektov pre MF SR. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

31.	Povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní o 450 000,- Sk, povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (700, kód zdroja 111) o 920 000,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ (C) o 450 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa rieši zmena záväzných ukazovateľov VDZ Tatranská Lomnica v súvislosti s rozhodnutím Ministerstva školstva č. 150/30296/2005/485/1 o sumu 420 000,- Sk, dofinancovanie schválenej investičnej akcie 14631- rekonštrukcia a modernizácia budovy – „realizácia relaxačného centra“ v celkovej sume 500 000,- Sk a zmena záväzných ukazovateľov z titulu hmotnej zainteresovanosti v sume 450 000,- Sk (09.8.0).

32.	Úprava záväzného ukazovateľa príjmov kapitoly (I.A.) o + 222 000 000,- Sk, povolené prekročenie limitu výdavkov  kapitoly  spolu (II. A+B) o 222 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez

prostriedkov z rozpočtu EÚ o 222 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (A.3., 700, kód zdroja 111) o 21 422 000,- Sk,   súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 222 000 000,- Sk, z toho na program  074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 222 000 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa poskytujú finančné prostriedky pre DataCentrum na nasledovné činnosti: zabezpečenie telekomunikačných služieb, úhradu poplatkov za využívané licencie pre jednotlivé informačné systémy, najnutnejšie zásahy v rámci zmluvy na zabezpečenie prevádzky RIS, zabezpečenie prevádzky informačných systémov dodávateľskými organizáciami, ako aj hardvérový a softvérový support, dokončenie realizácie pozastavených prác a služieb, na riešenie zabezpečenia bezpečnosti prevádzky IS ŠP, RIS a ostatných centrálnych systémov s nutnosťou prístupu do KTI, dovybavenie licenciami bezpečnostného softvéru aj záložné pracovisko a to pre všetky časti IS (01.1.2).

33.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 2 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 2 000 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) o 2 000 000,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 2 000 000,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 2 000 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre DataCentrum na riešenie vývoja IT monitorovacieho systému pre programovacie obdobie rokov 2007 – 2013 ako pokračovanie vývoja súčasného monitorovacieho systému na základe návrhov a požiadaviek EK pre poskytovanie a čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre roky 2007 – 2013 s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v sume 2 000 000,- Sk v kapitole Všeobecná pokladničná správa v roku 2006 na výdavkovom titule „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii“, v tom „Kapitálové výdavky na zefektívnenie finančného riadenia EÚ fondov a iných finančných nástrojov“ na oddieli 01, skupine 1, triede 2, na podpoložke 713002 (01.1.2).

34.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) o 4 111 134,82 Sk, z toho povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 1 027 783,72 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) o 1 027 783,72 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu  EÚ (B) o 3 083 351,01 Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 3 065 925,03  Sk z toho  spolufinancovanie  ŠR   o 766 481,26 Sk  a   prostriedky  EÚ o 2 299 443,77 Sk, zmena  v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie   objemu  finančných   prostriedkov určených  na platy  štátnych  zamestnancov  v štátnej  službe o 3 065 925,03  Sk, z toho ústredného orgánu o 3 065 925,03 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 4 111 134,82 Sk, z toho na prvok 074040B Technická pomoc MVRR SR – MF SR o 4 111 134,82 Sk na základe uznesenia vlády č. 328/2004 a 612/2004 k využitiu limitovanej technickej asistencie na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných finančných prostriedkov v súlade s presunom medzi MVRR SR a MF SR vo výške 4 111 134,82 Sk (04.1.2).

35.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  o 700 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie nákupu licenčných práv vstupu do prognostického systému Oxfordského inštitútu (OEF) na obdobie od júla 2006 do júna 2007 s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v bežných výdavkoch v rámci programu 074 (01.1.2.1).

36.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  o 4 200 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie financovania hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v bežných výdavkoch v rámci programu 074 (01.1.2.1).

37.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 210 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu  výdavkov  spolu  bez  prostriedkov  z rozpočtu EÚ (A) o 210 000,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (610) o 184 000,- Sk, viazanie  limitu počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005 o 2 osoby (od 1.7. do 31.12.2006 o 3 osoby), povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C)

o 184 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom úprava počtu štátnozamestnaneckých ústredného orgánu o +3, úprava objemu  finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o – 136 000,- Sk, z toho ústredný orgán o + 184 000,- Sk. Súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 210 000,- Sk, z toho na program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 210 000,- Sk. Rozpočtové opatrenie sa realizuje na žiadosť Daňového riaditeľstva SR, ktoré žiada zníženie počtu systemizovaných miest v štátnej službe od 1.7. o 3 osoby pri súčasnom zvýšení limitu počtu zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme o 3 osoby. V aparáte ústredného orgánu je predmetom žiadosti zníženie verejnej služby a zvýšenie štátnej služby. V tejto súvislosti sa upravuje i systemizácia štátnych zamestnancov  a to zníženie prostriedkov štátnej služby o 320 tis. Sk s presunom do verejnej služby. Súčasne sa realizuje povolenie prekročenia limitu výdavkov o 210 000,- Sk, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 184 000,- Sk na obsadenie pozície národného experta v Európskej komisii. Zároveň sa viažu 
rozpočtové prostriedky v kapitole Všeobecná pokladničná správa, oddiel 04, skupina 1, trieda 2 – rezerva na riešenie vplyvov nových zákonných úprav a iných vplyvov vo výške 210 000,- Sk, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 184 000,- Sk (01.1.2.1, 01.1.2.4).

38.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 1 615 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky pre Ministerstvo financií SR – úrad, ktoré budú použité na vytvorenie komunikačného rozhrania na strane informačného systému SAP MF SR (IS ESO) vo vzťahu k systému Trema Suite (modul ACM) prevádzkovaným organizáciou ARDAL s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v kapitálových výdavkoch v rámci programu 074 (01.1.2, 01.1.2.1).

39.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 415 800,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 207 900,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 207 900,- Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 207 900,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 415 800,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MF SR o 415 800,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13120110217 101 pre rozpočtovú organizáciu Správa finančnej kontroly Bratislava  – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

40.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 1 029 600,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 514 800,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 514 800,- Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 514 800,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 1 029 600,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MF SR o 1 029 600,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13120110210 101 pre rozpočtovú organizáciu Štátna pokladnica – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

41.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  o 1 328 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie dofinancovania projektu „Dobudovanie počítačovej infraštruktúry ARDAL“ a projektu „Bezpečnosť infraštruktúry ARDAL“ pre organizáciu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v bežných výdavkoch v rámci programu 074 (01.1.2).

42.	Viazanie výdavkov kapitoly celkom (A+B) vo výške 226 967 000,- Sk, z toho viazanie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ vo výške 226 967 000,- Sk, v tom viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 186 967 000,- Sk, súčasné viazanie rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 226 967 000,- Sk, v tom v programe  072 Výber daní a ciel vo výške 126 967 000,- Sk a v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 100 000 000,- Sk v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády SR č. 686 zo dňa 9. augusta 2006 k „Návrhu

na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006“ a oznámením kapitoly o vnútornej štruktúre viazania (01.1.2.1, 01.1.2.4, 04.1.1.5).

43.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 86 630,34 Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 21 657,62 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 21 657,62 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 64 972,72 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 86 630,34 Sk, z toho na podprogram  06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 86 630,34 Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 11200130002 (103) pre rozpočtovú organizáciu  pre  Ministerstvo  financií  SR – úrad   – kód programového rozpočtovania 06G0A02. V rovnakej
výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

44.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 12 375,76 Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 6 187,95 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 6 187,95 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 6 187,81 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 12 375,76 Sk, z toho na podprogram  06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 12 375,76 Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13100130002 (103) pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – úrad – kód programového rozpočtovania 06G0A01. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

45.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 201 284,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 100 642,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 100 642,- Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 100 642,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 201 284,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 201 284,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13120110212101 pre rozpočtovú organizáciu Agentúra riadenie dlhu a likvidity – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

46.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 630 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky pre Správu finančnej kontroly Bratislava, ktoré budú použité na krytie potrieb v bežných výdavkoch (dopravné, servis, údržba a služby) s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v kapitálových výdavkoch v rámci programu 074 (01.1.2).

47.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 767 143,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 383 571,58 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 383 581,58 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 383 571,42 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 767 143,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 767 143,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13120110038502 pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – úrad – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

48.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) o 2 144 000,– Sk, z toho povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ o 2 144 000,– Sk, súčasné povolené prekročenie  rozpočtu kapitoly podľa programov o 2 144 000,– Sk, z toho na program 072 Výber daní o 2 144 000,– Sk, na  zabezpečenie  finančných  prostriedkov   na  úhradu   nákladov   súvisiacich  s  vyhlásením  konkurzu  na

príslušný daňový subjekt. Zdrojové krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa v roku 2006 na výdavkovom titule „Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov“ na oddieli 03, skupine 3, triede 0, na podpoložke 637200 (01.1.2.4).

49.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov (610) vo výške 207 848 tis. Sk, úprava počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 790/2005 o – 1 osobu (od 15.9. do 31.12.2006 o - 3 osoby),  viazanie   limitu   miezd,  platov,  služobných  príjmov  a  ostatných  osobných  vyrovnaní   aparátu
ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) vo výške 207 848,- Sk, zmena v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom úprava počtu štátnozamestnaneckých ústredného orgánu o +3, úprava objemu  finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o –107 152,- Sk, z toho ústredný orgán o +207 848,- Sk. Rozpočtové opatrenie je vykonané na základe žiadosti o presuny v rámci stanoveného limitu počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov (01.1.2.1, 01.1.2, 01.1.2.4).

50.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 26 179 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky pre Ministerstvo financií SR – úrad, ktoré budú použité na zabezpečenie krytia služieb aplikačnej podpory pre informačný systém pre SŠP a na financovanie školení realizovaných v rámci projektu zavedenia jednotmného štátneho účtovníctva a výkazníctva s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v kapitálových výdavkoch v rámci programu 074 (01.1.2, 01.1.2.1).

51.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) (kód zdroja 13) o 12 899,37 Sk, z toho povolené prekročenie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (kód zdroja 13) o 6 449,76 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) (kód zdroja 1362) o 6 449,76 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) (kód zdroja 1361) o 6 449,61 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 12 899,37 Sk, z toho na  medzirezortný podprogram 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 12 899,37 Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú  platbu č. 13100130002(104) pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – úrad – kód programového rozpočtovania 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR v celkovej sume 12 899,37 Sk. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

52.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (700) kapitoly bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111)  o 5 000 000,– Sk v rámci programu  072 Výber daní a ciel pre Colné riaditeľstvo SR na zabezpečenie realizácie stavby „ŠRZ Donovaly, rekonštrukcia“ (04.1.1.5).

53.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 29 590 000,- Sk v rámci programu 072 Výber daní a ciel na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Daňové riaditeľstvo SR, ktoré budú použité na pokrytie potrieb na tovary a služby v kategórii 630 s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v kapitálových výdavkoch v rámci programu 072 (01.1.2.4).

54.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) o 90 295,63 Sk, z toho povolené prekročenie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ o 22 573,95 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) (kód zdroja 1162) o 22 573,95 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B) (kód zdroja 1161) o 67 721,68 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 90 295,63 Sk, z toho na  medzirezortný podprogram 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR o 90 295,63 Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú  platbu č. 11200130002(104) pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – úrad – kód programového rozpočtovania 06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR, prvok 06G0A02 Technická pomoc nelimitovaná – MF SR – SOP  ĽZ   v  celkovej  sume  90 295,63 Sk.  V  rovnakej  výške sa

viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

55.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 7 427 000,- Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 600 – bežné výdavky, ktoré budú použité organizáciou DataCentrum na základe vzájomnej dohody medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na zabezpečenie štandardnej podpory a údržby (Servisu)  softvérových  a hardvérových  komponentov  vzťahujúcich sa k informačnému systému pre systém
štátnej pokladnice s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v kapitálových výdavkoch  v rámci programu 074 (01.1.2).

56.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (700) kapitoly bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111)  o 1 246 000,– Sk v rámci programu  074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ministerstvo financií – úrad na vytvorenie modulu pre PJ MH SR do systému ISUF, ktorým sa umožní realizácia čerpania a účtovania finančných prostriedkov z programu Interref IIIC, na financovanie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo pre rozvoj Rozpočtového informačného systému č. 20/2005/113 a na financovanie služieb dohodnutých v dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb s interným č. 4600000198 uzavretej s dodávateľom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo veci poskytovania vzdelávacích aktivít pre klientov Štátnej pokladnice v oblasti verejných financií v systéme štátnej pokladnice s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v bežných výdavkoch v rámci programu 074. (01.1.2, 01.1.2.1). 

57.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 807 610,50 Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ o 403 805,25 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 403 805,25 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 207 900,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 403 805,25 Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MF SR o 807 610,50 Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13120110210102 pre rozpočtovú organizáciu Štátna pokladnica – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

58.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 414 050,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ o 207 025,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 207 025,- Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 207 025,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 414 050,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 414 050,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o zálohovú platbu č. 13120110217102 pre rozpočtovú organizáciu Správa finančnej kontroly Bratislava  – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

59.	Povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (A.2., 610, kód zdroja 111) o 22 305 000,- Sk, povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 22 305 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v štátnej službe o 22 305 000,- Sk, povolené prekročenie limitu výdavkov na program 072 Výber daní a ciel o 43 510 000,- Sk a súčasné viazanie výdavkov programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 43 510 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre Daňové riaditeľstvo SR na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov daňovej správy a na zabezpečenie prevádzky daňových orgánov  presunom prostriedkov z kategórie 630 aparátu ústredného orgánu. (01.1.2, 01.1.2.1, 01.1.2.4).

60.	Povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov (A.2., 610) o 7 900 000,- Sk,  povolené prekročenie limitu

miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 7 900 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom viazanie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov vo výške 12 523 980,- Sk, z toho ústredný orgán vo výške 7 900 000,- Sk, zmena v systemizácii colníkov v štátnej službe na rok 2006, v tom povolené prekročenie objemu  finančných prostriedkov určených na služobné príjmy colníkov v štátnej službe o 6 101 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa realizujú žiadosti organizácií Colné riaditeľstvo SR, MF SR – úrad, Daňové riaditeľstvo SR, Štátna pokladnica a Správa finančnej kontroly Bratislava o presun prostriedkov v rámci kategórie  610  medzi  objemom  prostriedkov  určených  služobné príjmy colníkov v štátnej službe, objemom prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov, objemom prostriedkov určených na platy   zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z dôvodu zabezpečenia priemerných miezd podľa jednotlivých foriem odmeňovania (01.1.2, 01.1.2.1, 01.1.2.4, 04.1.1.5) .

61.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 194 348,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ o 97 174,02 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 97 174,02 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 97 173,98 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 194 348,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 194 348,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o priebežnú platbu č. 13120110038504 pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

62.	Viazanie výdavkov kapitoly celkom (A+B, kód zdroja 11 a 13) v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 603 118 258,06 Sk, z toho kód zdroja 111 vo výške 530 633 174,76 Sk a kód zdroja 131 vo výške 72 485 083,30 Sk, viazanie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (kód zdroja 111 a 131) vo výške 603 118 258,06 Sk, z toho kód zdroja 111 vo výške 530 633 174,76 Sk a kód zdroja 131 vo výške 72 485 083,30 Sk, v tom viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie)  vo výške 603 118 258,06 Sk, z toho kód zdroja 111 vo výške 530 633 174,76 Sk a kód zdroja 131 vo výške 72 485 083,30 Sk, súčasné viazanie rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 603 118 258,06 Sk, z toho kód zdroja 111 vo výške 530 633 174,76 Sk a kód zdroja 131 vo výške 72 485 083,30 Sk, v tom viazanie výdavkov v programe  072 Výber daní a ciel vo výške 216 306 732,96 Sk, z toho kód zdroja 111 vo výške 181 884 732,96 Sk a kód zdroja 131 vo výške 34 422 000,00 Sk, viazanie výdavkov v programe  074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 386 811 525,10 Sk, z toho kód zdroja 111 vo výške 348 748 441,80 Sk a kód zdroja 131 vo výške 38 063 083,30 Sk na zabezpečenie finančných prostriedkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku (01.1.2.1, 01.1.2, 01.1.2.4, 04.1.1.5, , 01.3.3).

63.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie výdavkov programu 072 Výber daní a ciel vo výške 60 000,- Sk a povolené prekročenie výdavkov programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií o 60 000,- Sk na zabezpečenie finančných prostriedkov pre  Vzdelávacia a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica na zvýšenie limitu počtu zamestnancov od 1.11.2006 o 1 zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme v súvislosti s prevádzkou relaxačného centra a s tým súvisiaceho objemu mzdových prostriedkov. Finančné krytieje zabezpečené viazaním v programe 072 v organizácii Daňové riaditeľstvo SR (01.1.2.4, 09.8.0).

64.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly celkom (A+B) o 12 515 017,62 Sk, z toho povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) o 3 128 754,41 Sk, z toho povolené prekročenie prostriedkov na  spolufinancovanie (A.1.) o 3 128 754,41 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu  EÚ (B)  o 9 386 263,21 Sk,  povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 9 475 292,80 Sk z toho  spolufinancovanie  ŠR   o 2 368 823,20  a   prostriedky  EÚ o 7 106 469,60 Sk, zmena  v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom zvýšenie   objemu  finančných   prostriedkov určených  na platy  štátnych  zamestnancov  v štátnej  službe o 9 475 292,80 Sk, z toho ústredného orgánu o 9 475 292,80 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 12 515 017,62 Sk, z toho na prvok 074040B Technická pomoc MVRR SR – MF SR o 12 515 017,62 Sk na základe uznesenia vlády č. 328/2004, 612/2004, 544/2005 a 727/2005 k využitiu limitovanej technickej asistencie  na  refundáciu  oprávnených výdavkov a použitie refundovaných finančných prostriedkov v súlade

s presunom medzi MVRR SR a MF SR vo výške 12 515 017,62 Sk. Rozpočtové opatrenie súvisí s úhradou žiadosti MF SR č. 11400130048501, ktorá bola schválená v rámci súhrnnej žiadosti o platbu č. SO211406021 zo dňa 27.11.2006. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (04.1.2).

65.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B, kód zdroja 13) o 267 944,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) o 133 972,03 Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 1362) o 133 972,03 Sk, povolené prekročenie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B, kód zdroja 1361) o 133 971,97 Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 267 944,- Sk, z toho na podprogram  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti – MF SR o 267 944,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so schválenou žiadosťou o priebežnú platbu č. 13120110038503 pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo financií SR – kód programového rozpočtovania 06G0D02. V rovnakej výške sa viažu výdavky samostatným rozpočtovým opatrením v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (04.1.2).

66.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie limitu kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)  vo výške 2 129 000,- Sk v rámci programu 072 Výber daní a ciel na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Daňové riaditeľstvo SR, ktoré budú použité na pokrytie potrieb na tovary a služby v kategórii 630 s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním v kapitálových výdavkoch v rámci programu 072 (01.1.2.4).

67.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – povolené prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (A.2., 610) o 100 000,- Sk, povolené prekročenie limitu   miezd,  platov,  služobných  príjmov  a  ostatných  osobných  vyrovnaní zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C) o 100 000,- Sk na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov VDZ Tatranská Lomnica. Finančné krytie je zabezpečené presunom prostriedkov z kategórie 640 – bežné transfery aparátu ústredného orgánu (01.1.3, 09.8.0).

68.	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu (A+B) o 15 672 170,- Sk, v tom povolené prekročenie limitu výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) o 15 672 170,- Sk, súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly podľa programov o 15 672 170,- Sk, z toho na program  072 Výber daní a ciel o 15 672 170,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečujú finančné prostriedky pre Daňové riaditeľstvo SR na výdavky súvisiace s úhradou sankčných úrokov a úrokov vyplývajúcich z oneskoreného vrátenia daňových preplatkov v súlade s ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a zákona č. 40/64 Zb. Občianskym zákonníkom s tým, že finančné krytie je zabezpečené viazaním výdavkov v sume 15 672 170,- Sk v kapitole Všeobecná pokladničná správa v roku 2006 na výdavkovom titule „Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí a na výdavky súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov“ na oddieli 03, skupine 3 triede 0, na podpoložke 637 200 Sk (01.1.2.4).

69.	 Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom viazanie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov vo výške 702 000,- Sk, zmena v systemizácii colníkov v štátnej službe na rok 2006, v tom povolené prekročenie objemu  finančných prostriedkov určených na služobné príjmy colníkov v štátnej službe o 2 787 000,- Sk. Rozpočtové opatrenie sa realizuje na základe žiadosti o presuny v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, znížením prostriedkov určených pre zamestnancov štátnej služby vo výške 702 000,- Sk (Daňové riaditeľstvo SR, Colné riaditeľstvo SR, Správa finančnej kontroly Bratislava, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity), celkovým znížením prostriedkov určených pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme vo výške 2 085 000,- Sk (z toho Colné riaditeľstvo SR vo výške 2 537 000,- Sk) a zvýšením prostriedkov určených pre colníkov v štátnej službe vo výške 2 787 000,- Sk. (01.1.2, 01.1.2.4, 04.1.1.5) .

70.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 - zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom viazanie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov vo výške 252 565,- Sk, z toho ústredný orgán vo výške 3 413 726,- Sk. Rozpočtové opatrenie sa realizuje na základe žiadosti o presuny v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV získaných refundáciou platov oprávnených pracovníkov, znížením prostriedkov určených pre zamestnancov štátnej služby aparátu vo výške 3 413 726,- Sk, celkovým znížením prostriedkov

určených pre zamestnancov štátnej služby vo výške 252 565,- Sk v prospech zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme z prostriedkov určených pre limitovanú technickú asistenciu (01.1.2, 01.1.2.1, 01.3.3).

71.	Viazanie výdavkov kapitoly celkom (A+B) vo výške 8 757 870,- Sk, z toho viazanie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 8 757 870,- Sk, súčasné viazanie rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 8 757 870,- Sk, z toho v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 8 757 870,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa viažu nevyčerpané rozpočtové prostriedky poskytnuté na financovanie konzultačných  a analytických prác pre potreby sledovania ŠF a KF vo väzbe na Rozpočtový informačný systém v súlade s uzavretou zmluvou medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou PosAm, s.r.o. zo dňa 22.6.2005. V rovnakej výške sa povoľuje prekročiť rezerva v kapitole Všeobecná pokladničná správa z roku 2005 – kód zdroja 131 na výdavkovom titule „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii“, v tom „Rezerva na štrukturálne operácie“, v tom „Rezerva na štrukturálne fondy“, v tom „Výdavky na financovanie aktivít súvisiacich s finančným riadením štrukturálnych fondov“, na oddieli 01, skupine 1, triede 2, podpoložke 637 200 (01.1.2.1).

72.	Viazanie výdavkov kapitoly celkom (A+B, kód zdroja 11 a 13) v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 1 334 893,01 Sk, z toho kód zdroja 11 vo výške 1 305 905,87 Sk a kód zdroja 13 vo výške 28 987,14 Sk, viazanie výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A., kód zdroja 11 a 13) vo výške 765 470,30 Sk, z toho kód zdroja 11 vo výške 750 976,51 Sk a kód zdroja 13 vo výške 14 493,79 Sk, viazanie prostriedkov na spolufinancovanie (A.1., kód zdroja 11 a 13) vo výške 765 470,30 Sk, z toho kód zdroja 11A7 vo výške 566 000,- Sk, kód zdroja 1152 vo výške 182 500,- Sk, kód zdroja 1162 vo výške 2 476,51 Sk, kód zdroja 1362 vo výške 14 493,79 Sk, viazanie prostriedkov z rozpočtu EÚ (B., kód zdroja 11 a 13) vo výške 569 422,71 Sk, z toho kód zdroja 1151 vo výške 547 500,- Sk, kód zdroja 1161 vo výške 7 429,36 Sk, kód zdroja 1361 vo výške 14 493,35 Sk, viazanie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania a z rozpočtu EÚ vo výške 730 000,- Sk, z toho spolufinancovanie ŠR (kód zdroja 1152) vo výške 182 500,- Sk a prostriedky EÚ (kód zdroja 1151) vo výške 547 500,- Sk, súčasné viazanie rozpočtu kapitoly podľa programov vo výške 1 334 893,01 Sk, z toho kód zdroja 11 vo výške 1 305 905,87 Sk a kód zdroja 13 vo výške 28 987,14 Sk, v tom viazanie výdavkov v programe  072 Výber daní a ciel vo výške 566 000,- Sk, z toho kód zdroja 11 vo výške 566 000,- Sk, viazanie výdavkov v programe  074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií vo výške 730 000,- Sk, v tom v prvku 074040B Technická pomoc MVRR SR – MF SR vo výške 730 000,- Sk, z toho kód zdroja 11 vo výške 730 000,- Sk, viazanie výdavkov v medzirezortnom podprograme  06G0A Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR vo výške 11 321,01 Sk, z toho kód zdroja 11 vo výške 9 905,87 Sk a toho kód zdroja 13 vo výške 1 415,14 Sk, viazanie výdavkov v medzirezortnom podprograme  06G0D Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MF SR vo výške 27 572,- Sk, z toho kód zdroja 13 vo výške 27 572,- Sk, na zabezpečenie finančných prostriedkov – prostriedkov EÚ a prostriedkov ŠR určených na financovanie spoločných programov SR a EÚ, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku (01.1.2.4, 04.1.1.5, 04.1.2).

73.	Úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly na rok 2006 – viazanie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu okrem štátnych zamestnancov (A.2.,610) vo výške 80 000,- Sk, viazanie limitu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ (C., 610) vo výške 80 000,- Sk, zmena v  systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2006, v tom viazanie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov vo výške 811 250,- Sk, z toho ústredný orgán vo výške 80 000,- Sk. Rozpočtové opatrenie sa realizuje na základe žiadosti o presuny v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, znížením prostriedkov určených pre zamestnancov štátnej služby vo výške 811 250,- Sk a zvýšením prostriedkov určených pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme o 811 250,- Sk v organizácii Štátna pokladnica a v aparáte ústredného orgánu (01.1.2, 01.1.2.1). 


 
Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci správcu kapitoly


Presun výdavkov vo výške 15 000 tis. Sk, kapitálových  výdavkov (700) vo výške 15 000 tis. Sk, z toho výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív (710) vo výške 15 000 tis. Sk medzi organizáciami Štátna pokladnica (Výdavky: +15 000 tis. Sk, 700: +15 000 tis. Sk, 710: 15 000 tis. Sk) a Ministerstvo financií SR - úrad (Výdavky: -15 000 tis. Sk, 700: -15 000 tis. Sk, 710: -15 000 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru na zabezpečenie financovania investičnej aktivity „Dobudovania bezpečnostného rozhrania medzi Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnou pokladnicou a dobudovanie vnútornej technologickej infraštruktúry organizácie Štátna pokladnica“ v rozpočte organizácie Štátna pokladnica (01.1.2.).

	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 4 500 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie dobudovania systému EPS, výmenu suterénnych okien a nákupu interiérového vybavenia budovy (01.1.2.1).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 15 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07401  Tvorba  a  implementácia  politík   u  organizácie  Ministerstvo  financií SR – úrad   na  zabezpečenie financovania rozvoja MIS, nákupu výpočtovej techniky – PC notebook a na rekonštrukciu výpočtovej techniky – servre (01.1.2.1).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1 300 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách u organizácie Správa finančnej kontroly Bratislava         na zabezpečenie nákupu osobných automobilov a prevádzkových strojov (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 25 476 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie rekonštrukcie DÚ Komárno vo výške 2 200 tis. Sk, plynofikácie kotolne na DÚ Želiezovce vo výške 3 100 tis. Sk, stavebných úprav pre daňové orgány vo výške 4 170 tis. Sk, nákupu žalúzia pre daňové orgány vo výške 306 tis. Sk, PSN a EPS pre daňové orgány vo výške 5 700 tis. Sk, rekonštrukcie kanalizácie DÚ Levice vo výške 2 000 tis. Sk, rekonštrukcie jedálne a vstupu na DR SR Banská Bystrica vo výške 7 000 tis. Sk a na rezervu na havarijné stavby vo výške 1 000 tis. Sk (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 500 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Vzdelávacia a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica na zabezpečenie financovania rekonštrukcie a modernizácie budovy (09.8.0).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 4 650 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Štátna pokladnica na zabezpečenie financovania rekonštrukcie a modernizácie, nákupu softwaru, prevádzkových strojov a výpočtovej techniky  (01.1.2).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 65 934 000,- Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720202  Výkon  funkcií  colnej  správy  u organizácie  Colné  riaditeľstvo SR na zabezpečenie financovaniarekonštrukcie CÚ Košice – Baštová vo výške 21 030 000,- Sk, rekonštrukcie ŠRZ Donovaly vo výške 34 650 000,- Sk,  nákupu prevádzkových strojov a zariadená vo výške 9 650 000,- Sk, nákupu motocyklov, člnov vo výške 572 000,- Sk a nákupu nákladných vozidiel, pracovných strojov vo výške 32 000,- Sk (04.1.1.5).


	Presun výdavkov spolu (A+B), v tom výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A), v tom kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 60 tis. Sk medzi organizáciami Štátna pokladnica (+60 tis. Sk) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (-60 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie stavebnej úpravy kancelárie v budove Štátnej pokladnice a tým vytvorenie archívu a skladovacieho priestoru využívaného  Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (01.1.2).



	Presun rozpočtových prostriedkov na bežné výdavky, v tom na tovary a služby vo výške 22 000 tis. Sk v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, viazanie výdavkov podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru vo výške 22 000 tis. Sk a súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov prvku 0740409 Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva o 22 000 tis. Sk u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania služieb aplikačnej podpory časti informačného systému administratívneho centra v oblasti finančného účtovníctva, rozpočtovníctva, správy majetku a výkazníctva (01.1.2, 01.1.2.1).


	Presun výdavkov spolu (A+B), v tom výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) vo výške 1 000 tis. Sk medzi organizáciami Vzdelávacia a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (+1 000 tis. Sk) a Ministerstvo financií SR – úrad (-1 000 tis. Sk)  v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík, súčasné viazanie účelových prostriedkov, v tom na úhradu poplatkov za vedenie účtov kapitol, ktoré nie sú klientmi Štátnej pokladnice vo výške 1 000 tis. Sk na zabezpečenie úhrady nákladov za odber energií spojených s prevádzkou vzdelávacieho zariadenia, na nové technické prostriedky kompatibilné s novým softwarom v rámci účtovného systému SAP a na dovybavenie pracoviska pre novovytvorené pracovné miesto finančnej účtovníčky (01.1.2, 09.8.0).


	Presun výdavkov spolu (A+B), v tom výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A), v tom kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) vo výške 6 838 000,- Sk medzi organizáciami  Agentúra  pre  riadenie  dlhu a likvidity (+6 838 000,- Sk)  a  Ministerstvo financií SR  – úrad (-6 838 000,- Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho povolené prekročenie limitu výdavkov na podprogram 07401 Tvorba a implementácia politík o 6 838 000,- Sk a  súčasné viazanie výdavkov podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru vo výške 6 838 000,- Sk na riešenie naliehavých potrieb organizácie Agentúra  pre  riadenie  dlhu a likvidity (01.1.2).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 942 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania nákupu hardvéru ŠP (01.1.2.).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 6 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania rekonštrukcie výpočtovej techniky – servre (01.1.2.1).



	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1 078 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie nákupu diskového poľa vo výške 1 062 tis. Sk a na technické zhodnotenie výpočtovej techniky vo výške 16 tis. Sk (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 3 946 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie rekonštrukcie kotolne a stavebných úprav DÚ Kráľovský Chlmec, rekonštrukcie elektroinštalácie a stavebných úprav DÚ Pezinok,  stavebných úprav DÚ Rimavská Sobota, požiarnych uzáverov DÚ Galanta, stavebných úprav DÚ Banská Bystrica II., stavebného zámeru a rekonštrukcie administratívnej budovy DR SR Banská Bystrica, chladiacich jednotiek pre daňové orgány, stavebných úprav DÚ Michalovce, stavebných úprav DÚ Martin (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 300 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Štátna pokladnica na zabezpečenie nákupu interiérového vybavenia (01.1.2). 


	Presun výdavkov spolu (A+B), v tom výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A) vo výške 2 113 tis. Sk medzi organizáciami  Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica (+2 113 tis. Sk)  a  Ministerstvo financií SR  – úrad (-2 113 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho povolené prekročenie limitu výdavkov na podprogram 07401 Tvorba a implementácia  politík  o 2 113 tis.  Sk a súčasné  viazanie  výdavkov  podprogramu  07402



Reforma riadenia verejných financií vo výške 2 113 tis. Sk na krytie neplánovaných výdavkov organizácie Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie Tatranská Lomnica (01.1.2.1, 09.8.0).

	Presun výdavkov vo výške 2 500 tis. Sk, kapitálových  výdavkov (700) vo výške 2 500 tis. Sk, z toho výdavkov na obstarávanie kapitálových aktív (710) vo výške 2 500 tis. Sk medzi organizáciami DataCentrum (Výdavky: +2 500 tis. Sk, 700: +2 500 tis. Sk, 710: +2 500 tis. Sk) a Ministerstvo financií SR - úrad (Výdavky: -2 500 tis. Sk, 700: -2 500 tis. Sk, 710: -2 500 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru na zabezpečenie formalizácie výkonu procesov Riadenia úrovne služieb (SLM) a Riadenia zmien (ChM) v rámci legislatívneho prostredia rezortu MF SR a na prípravu interných smerníc a vykonávacích predpisov (IRA) rámcovo vymedzujúcich pravidlá a postupy pre fungovanie procesov SLM a ChM v rozpočte organizácie DataCentrum na základe poverenia Ministerstva financií SR (01.1.2).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 10 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania nákupu softvéru APV ŠR – RIS SW (01.1.2).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 59 900 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720102 Rozvoj daňového informačného systému (DIS) u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie financovania Hardware – Rozvoj DIS a systémového SW – Rozvoj DIS (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 100 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania rekonštrukcie obvodového múrika (01.1.2.1). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 29 415 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania protipožiarnych dverí  a modernizácie a výmeny technológie kuchyne (01.1.2.1). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 6 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania nákupu výpočtovej techniky (01.1.2.1). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 190 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity na zabezpečenie financovania nákupu výpočtovej techniky (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 90 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách u organizácie Správa finančnej kontroly Bratislava         na zabezpečenie nákupu prevádzkových strojov (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 200 tis. Sk v bežných výdavkoch v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, v tom viazanie výdavkov podprogramu 07402 Reforma riadenia verejných financií vo výške 200 tis. Sk a súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov prvku 0740304 Permanentný vzdelávací systém pre vnútorných audítorov – Transition Facility (Prechodný fond) o 200 tis. Sk u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie úhrad cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách v rámci spolufinancovania projektu  (01.1.2.1).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 170 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách u organizácie Správa finančnej kontroly Bratislava         na zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 24 800 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania nákupu licencií a hardvéru (01.1.2, 01.1.2.1).




	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 5 405 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720202 Výkon funkcií colnej správy u organizácie Colné riaditeľstvo SR na zabezpečenie financovania investičných akcií Zborov – rekonštrukcia, PCÚ Kopčianska – rekonštrukcia skladu II. ucelená časť, PCÚ Poprad (04.1.1.5).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 35 500 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania nákupu hardvéru (01.1.2).


	Presun rozpočtu príjmov vo  výške  84 000 tis. Sk medzi organizáciami Ministerstvo financií SR – úrad (+ 84 000 tis. Sk), Colné riaditeľstvo SR (- 78 000 tis. Sk) a  Daňové riaditeľstvo SR (- 6 000 tis. Sk). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania nákupu výpočtovej techniky (01.1.2.1). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 80 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách u organizácie Správa finančnej kontroly Zvolen na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie výpočtovej techniky (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 825 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách u organizácie Správa finančnej kontroly Košice na zabezpečenie zvýšených výdavkov na investičnú akciu „Klimatizácia“ (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 18 477 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 7 075 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie DataCentrum na zabezpečenie nákupu softvéru, nákupu prevádzkových strojov a na realizáciu stavieb – rekonštrukciu (01.3.3). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 350 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie DataCentrum na zabezpečenie nákupu osobného motorového vozidla (01.3.3). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 3 980 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Štátna pokladnica na zabezpečenie nákupu licencií, rekonštrukcie a modernizácie výpočtovej techniky (01.1.2).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 75 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách u organizácie Správa finančnej kontroly Bratislava         na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie kotolne (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 4 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie investičnej akcie DÚ Košice IV. a V. rekonštrukcia kotolne, havarijný stav (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 140 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity na zabezpečenie financovania nákupu výpočtovej techniky (01.1.2). 


	Presun výdavkov celkom (A+B) vo výške 150 tis. Sk, výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 150 tis. Sk medzi organizáciami Správa finančnej kontroly Zvolen (Výdavky A+B, A.: +150 tis. Sk) a  Správa finančnej kontroly Košice (Výdavky A+B, A.: -150 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho v rámci podprogramu 07403  Kontrola a  vnútorný  audit,  z  toho  v rámci prvku  0740302  Výkon  kontrolných  funkcií   vo   verejných   financiách  na



zabezpečenie pokrytia potrieb organizácie Správa finančnej kontroly Zvolen v kategórii 630 – tovary a služby (01.1.2).

	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1 000 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania dobudovania systému EPS v budove MF SR (01.1.2.1). 


	Presun výdavkov celkom (A+B) vo výške 350 tis. Sk, výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 350 tis. Sk medzi organizáciami DataCentrum (Výdavky A+B, A.: +350 tis. Sk) a  Správa finančnej kontroly Košice (Výdavky A+B, A.: -350 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, súčasné povolené prekročenie výdavkov podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru o 350 tis. Sk a viazanie výdavkov podprogramu 07403 Kontrola a vnútorný audit, z toho prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách vo výške 350 tis. Sk na zabezpečenie pokrytia potrieb organizácie DataCentrum v kategórii 630 – tovary a služby (01.1.2).


	Presun výdavkov celkom (A+B) vo výške 12 800 tis. Sk, výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 12 800 tis. Sk medzi organizáciami DataCentrum (Výdavky A+B, A.: +12 800 tis. Sk) a Štátna pokladnica (Výdavky A+B, A.: -12 800 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, súčasné povolené prekročenie výdavkov podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru o 12 800 tis. Sk a viazanie výdavkov podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške 12 800 tis. Sk, viazanie účelových prostriedkov, v tom na úhradu poplatkov NBS a VÚB vo výške 12 800 tis. Sk na zabezpečenie pokrytia potrieb organizácie DataCentrum v kategórii 630 – tovary a služby (01.1.2). 


	Presun výdavkov celkom (A+B) vo výške 10 852 tis. Sk, výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 10 852 tis. Sk, kapitálových výdavkov (bez prostriedkov na spolufinancovanie) vo výške 710 tis. Sk, bežných výdavkov, v tom 630 – tovary a služby vo výške 10 142 tis. Sk medzi organizáciami DataCentrum (Výdavky A+B, A., bežné výdavky, 630: +8 302  tis. Sk), Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (Výdavky A+B, A.: +2 550 tis. Sk, kapitálové výdavky bez prostriedkov na spolufinancovanie: +710 tis. Sk, bežné výdavky, 630: +1 840 tis. Sk) a Ministerstvo financií – úrad (Výdavky A+B, A.: -10 852 tis. Sk, kapitálové výdavky bez prostriedkov na spolufinancovanie: -710 tis. Sk, bežné výdavky, 630: -10 142 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, súčasné povolené prekročenie výdavkov podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru o 8 302 tis. Sk a viazanie výdavkov podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške 8 302 tis. Sk na zabezpečenie pokrytia potrieb organizácie DataCentrum v kategórii 630 – tovary a služby a  potrieb organizácie Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica v kategórii 630 – tovary a služby a v kapitálových výdavkoch (01.1.2, 01.1.2.1, 09.8.0).


	Presun výdavkov celkom (A+B), výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A., kód zdroja 111), bežných výdavkov (600), v tom výdavkov na tovary a služby (630)  vo výške 2 722 tis. Sk medzi organizáciami DataCentrum (Výdavky A+B, A., bežné výdavky, tovary a služby: +2 722 tis. Sk) a Ministerstvo financií SR - úrad (Výdavky A+B, A., bežné výdavky, tovary a služby: -2 722 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, v tom v rámci podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru na zabezpečenie financovania štandardnej podpory a údržby (servisu) softvérových a hardvérových komponentov, vzťahujúcich sa k Informačnému systému štátnej pokladnice u organizácie DataCentrum (01.1.2). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 710 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík u organizácie Vzdelávacia a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie budovy, automatizácie kotolne, termoregulačných ventilov, nákupu skriňového archivačného trezoru a plynových kotlov na ohrev vody  (09.8.0). 


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 218 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie nákupu telekomunikačnej techniky (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 36 tis. Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy u organizácie Daňové riaditeľstvo SR na zabezpečenie technického zhodnotenia servera  (01.1.2.4).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1 057 240,80Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720202 Výkon funkcií colnej správy u organizácie Colné riaditeľstvo SR na zabezpečenie financovania nákupu telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení a nákladných automobilov (04.1.1.5).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 7 236 723,- Sk v kapitálových výdavkoch  v rámci prvku 0720203 Rozvoj informačného systému výberu ciel a daní v správe colných orgánov u organizácie Colné riaditeľstvo SR na zabezpečenie financovania nákupu softvéru (04.1.1.5).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 459 tis. Sk v bežných výdavkoch v kategórii 630 v rámci programu 074 Tvorba metodiky,  riadenie,  kontrola  a  vnútorný audit verejných financií,  v  tom  viazanie  výdavkov  podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške 459 tis. Sk a súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov podprogramu 07402 Reforma riadenia verejných financií o 459 tis. Sk u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie financovania faktúry za audit výdavkov Projektu reformy riadenia verejných financií za roky 2005 a 2006 (01.1.2.1).


	Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 5 tis. Sk v kapitálových výdavkoch v rámci programu 074 Tvorba metodiky,  riadenie,  kontrola  a  vnútorný audit verejných financií,  v  tom  viazanie  výdavkov  podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške 5 tis. Sk a súčasné povolené prekročenie limitu výdavkov podprogramu 07404 Výkon ďalších funkcií MF SR o 5 tis. Sk, v tom prvku  0740409 Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva o 5 tis. Sk u organizácie Ministerstvo financií SR - úrad na zabezpečenie dofinancovania faktúry č. 5100002794/2006 (1900002638/2006) vzťahujúcej sa k zmluve uzatvorenej dňa 13.6.2006 s interným číslom 4600000210 pre vypracovanie „Projektu prípravy technickej architektúry jednotného systému štátneho účtovníctva“, ktorý bol akceptovaný dňa 22.11.2006   (01.1.2.1).


	Presun výdavkov celkom (A+B) vo výške 12 300 tis. Sk, výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 12 300 tis. Sk, bežných výdavkov, v tom 630 – tovary a služby vo výške 12 300  tis. Sk medzi organizáciami DataCentrum (Výdavky A+B, A., bežné výdavky, 630: +12 300 tis. Sk) a Ministerstvo financií – úrad (Výdavky A+B, A., bežné výdavky, 630: -12 300 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, súčasné povolené prekročenie výdavkov podprogramu 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru o 11 310 tis. Sk, viazanie výdavkov podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške 8 910 tis. Sk a viazanie výdavkov podprogramu 07404 Výkon ďalších funkcií MF SR, v tom prvku 0740403 Distribúcia kolkov vo výške 2 400 tis. Sk na zabezpečenie financovania úhrady ročného poplatku maintenance softvéru Lotus Notes a úhrady faktúr spojených so zabezpečovaním prevádzky informačných systémov IS ŠP, elektronického bankovníctva, ako aj softvérového a hardvérového supportu pre informačný systém štátnej pokladnice u organizácie DataCentrum (01.1.2, 01.1.2.1, 01.1.3, 01.3.3). 


	Presun výdavkov celkom (A+B) vo výške 100 tis. Sk, výdavkov spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ (A.) vo výške 100 tis. Sk medzi organizáciami Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (Výdavky A+B, A.:+100 tis. Sk) a Ministerstvo financií – úrad (Výdavky A+B, A.: -100 tis. Sk) v rámci  programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií na zabezpečenie pokrytia potrieb organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v kategórii 630 – tovary a služby (01.1.2, 01.1.2.1). 


