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EURÓPSKA KOMISIA

V BRUSELI 13/09/2011

VŠEOBECNÝ ROZPOČET – ROZPOČTOVÝ ROK 2011
ODDIEL III – KOMISIA – HLAVY 04, 13

PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 
č. DEC 33/2011

EUR

Z

KAPITOLY – 04 02 Európsky sociálny fond
ČLÁNKU – 04 02 17 Európsky sociálny fond (ESF) – Konvergencia Záväzky - 42 143 019

ČLÁNKU 04 02 19 – Európsky sociálny fond (ESF) – Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť Záväzky - 93 013

KAPITOLY – 1034 Kohézny fond
ČLÁNKU – 13 04 02 Kohézny fond Záväzky - 51 309 830

DO

KAPITOLY – 1303 Európsky fond regionálneho rozvoja a ostatné regionálne operácie
ČLÁNKU – 13 03 16 Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Konvergencia Záväzky  91 736 412

ČLÁNKU 13 03 18 – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť Záväzky  1 809 450
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I. ZVÝŠENIE

I.A

a) Rozpočtový riadok

13 03 16 – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Konvergencia

b) Číselné údaje k 22.8.2011
Záväzky

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 23 657 525 715
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny -6 391 165

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 23 651 134 550
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 23 290 891 979

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 360 242 571
6. Požiadavky do konca daného roka 451 978 983

7. Navrhované zvýšenie 91 736 412

8. Zvýšenie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov na daný 
rok (7/1A)

0,39 %

9. Suma zvýšení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s článkom 
17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento konečných 
rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
Záväzky

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 22.8.2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zvýšenia

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 nebolo presne známe rozdelenie úprav podľa článku 17 
Medziinštitucionálnej dohody. Preto boli použité približné údaje. Keďže v súčasnosti sú známe presné sumy 
pre jednotlivé fondy a na jednotlivé ciele na základe úpravy operačných programov navrhnutej dotknutými 
členskými štátmi, je potrebné presunúť viazané rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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I.B

a) Rozpočtový riadok

13 03 18 – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť

b) Číselné údaje k 22.8.2011
Záväzky

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 3 879 856 497
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny 485 331

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 3 880 341 828
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 3 880 341 828

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 0
6. Požiadavky do konca daného roka 1 809 450

7. Navrhované zvýšenie 1 809 450

8. Zvýšenie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov na daný 
rok (7/1A)

0,05 %

9. Suma zvýšení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s článkom 
17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento konečných 
rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
Záväzky

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 22.8.2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zvýšenia

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 nebolo presne známe rozdelenie úprav podľa článku 17 
Medziinštitucionálnej dohody. Preto boli použité približné údaje. Keďže v súčasnosti sú známe presné sumy 
pre jednotlivé fondy a na jednotlivé ciele na základe úpravy operačných programov navrhnutej dotknutými 
členskými štátmi, je potrebné presunúť viazané rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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II. ZNÍŽENIE

II.A

a) Rozpočtový riadok

04 02 17 – Európsky sociálny fond (ESF) – Konvergencia

b) Číselné údaje k 22.8.2011
Záväzky

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 7 748 847 361
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny 6 391 165

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 7 755 238 526
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 7 648 626 265

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 106 612 261
6. Požiadavky do konca daného roka 64 469 242

7. Navrhované zníženie 42 143 019

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov na daný 
rok (7/1A)

0,54 %

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s článkom 
17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento konečných 
rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
Záväzky

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 22.8.2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie presunu

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 nebolo presne známe rozdelenie úprav podľa článku 17 
Medziinštitucionálnej dohody. Preto boli použité približné údaje. Keďže v súčasnosti sú známe presné sumy 
pre jednotlivé fondy a na jednotlivé ciele na základe úpravy operačných programov navrhnutej dotknutými 
členskými štátmi, je potrebné presunúť viazané rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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II.B

a) Rozpočtový riadok

04 02 19 – Európsky sociálny fond (ESF) – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

b) Číselné údaje k 22.8.2011
Záväzky

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 3 204 966 611
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny -485 331

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 3 204 481 280
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 3 204 388 267

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 93 013
6. Požiadavky do konca daného roka 0

7. Navrhované zníženie 93 013

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov na daný 
rok (7/1A)

0,00 %

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s článkom 
17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento konečných 
rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
Záväzky

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 22.8.2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie presunu

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 nebolo presne známe rozdelenie úprav podľa článku 17 
Medziinštitucionálnej dohody. Preto boli použité približné údaje. Keďže v súčasnosti sú známe presné sumy 
pre jednotlivé fondy a na jednotlivé ciele na základe úpravy operačných programov navrhnutej dotknutými 
členskými štátmi, je potrebné presunúť viazané rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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II.C

a) Rozpočtový riadok

13 04 02 – Kohézny fond

b) Číselné údaje k 22.8.2011
Záväzky

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 11 073 646 193
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 11 073 646 193
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 10 947 829 459

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 125 816 734
6. Požiadavky do konca daného roka 74 506 904

7. Navrhované zníženie 51 309 830

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov na daný 
rok (7/1A)

0,46 %

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s článkom 
17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento konečných 
rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
Záväzky

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 22.8.2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie presunu

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 nebolo presne známe rozdelenie úprav podľa článku 17 
Medziinštitucionálnej dohody. Preto boli použité približné údaje. Keďže v súčasnosti sú známe presné sumy 
pre jednotlivé fondy a na jednotlivé ciele na základe úpravy operačných programov navrhnutej dotknutými 
členskými štátmi, je potrebné presunúť viazané rozpočtové prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 
a Kohézneho fondu do Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


