
Príloha č. 1

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017Vec:

Kapitola: Ministerstvo životného prostredia SR

Text ( v eurách )

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovatel 2 150 000

B. Prostriedky Európskej únie 351 223 703

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 489 632 980

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 138 409 277
z toho:

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) 80 493 159

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 57 916 118
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610), (kód zdroja 111+11H) 7 499 947

z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja
111+11H) 4 863 894

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 668 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu 416 osôb

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády
SR č. 461/2016 24 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu 24 osôb

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na
spolufinancovanie) 518 000

z toho: kód zdroja 111 518 000

B. Prostriedky Európskej únie 351 223 703

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
vlády SR a častí programov vlády SR

Príloha č. 2



Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2017

( v eurách )18 - Ministerstvo životného prostredia SR

Príloha č. 2

Kód
programu Názov programu

Výdavky spolu za kapitolu 489 632 980

 075 Starostlivosť o životné prostredie 445 761 078

Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Zámer:

Vybrané ciele:
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkových organizácii v pôsobnosti kapitoly

 07501 - Ochrana a racionálne využívanie vôd

 0750101 - Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd

 0750103 - Ochrana pred povodňami

 0750107 - Vodné diela (stavby)

 0750109 - Výskum a vývoj

 075011A - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)

 075011B - Ochrana pred povodňami (2007-2013)

 075011F - Bezpečnosť dodávky pitnej vody (SK0135)

 075011G - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

 07502 - Ochrana ovzdušia

 0750201 - Kvalita ovzdušia

 0750208 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)

 07503 - Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory

 0750301 - Zhodnocovanie  odpadov

 075030A - Odpadové hospodárstvo (2007-2013)

 07504 - Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia

 0750401 - Geologické práce

 0750403 - Ostatná činnosť

 0750404 - Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva (SK 0036)

 07505 - Ochrana prírody a krajiny

 0750501 - Druhová a územná ochrana

 0750508 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)

 0750509 - LIFE+

 075050B - Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)

 075050C - LIFE (2014 - 2020)

 07506 - Územný rozvoj a tvorba krajiny

 0750603 - Interreg B CADSES

 0750604 - Interreg B CADSES (MID-Taliansko)

 07508 - Operačný program Kvalita životného prostredia

 0750801 - PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

 0750802 - PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

 0750803 - PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy

 0750804 - PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 076 Tvorba a implementácia politík 41 519 183

Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.
Zámer:

Vybrané ciele:
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.

 07601 - Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov

 07602 - Inšpekčná činnosť

 07603 - Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít

 0760307 - Technická asistencia INTERREG IIIB

 076030B - Technická pomoc (2007-2013)

 076030C - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)

 076030D - PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)

 07604 - Integrovaná starostlivosť o životné prostredie

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

 05T02 Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR



Kód
programu Názov programu

 06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR 180 000
Gestor:26 Ministerstvo hospodárstva SR

 0AS07 MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor:12 Ministerstvo vnútra SR

 0D404 SK PRES 2016 - MŽP
Gestor:10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 0EJ04 Informačná spoločnosť 2014 -2020_MF SR - MŽP SR
Gestor:15 Ministerstvo financií SR

 0EJ0401 - Register priestorových informácii - II. fáza

 0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR 2 172 719
Gestor:04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 0EK0E01 - Systémy vnútornej správy

 0EK0E02 - Špecializované systémy

 0EK0E03 - Podporná infraštruktúra

 0EK0E04 - Register priestorových informácií


