Identifikačný list projektu na rok 2004
1) Projekt:

P10 INFORMAČNÝ SYSTÉM KONTROLY VÝDAVKOV
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROZVOJ BÝVANIA
2) Cieľ projektu
Cieľom projektu je centrálna evidencia zmlúv o hypotekárnych úveroch, zmlúv o
stavebnom sporení a kontrola výdavkov zo štátneho rozpočtu na rozvoj bývania.
3) Očakávané výsledky projektu:
Tento projekt bude v roku 2004 zabezpečovať:
¾ centrálnu kontrolu poskytovaných štátnych príspevkov k hypotekárnym úverom
a štátnych prémií k stavebnému sporeniu zo štátneho rozpočtu SR pre bankové
subjekty.
Výsledkom projektu budú:
¾ údržba základného a aplikačného programového vybavenia pre spracovanie údajov
¾ aktuálne databázy a číselníky,
¾ automatizované spracovanie údajov a tvorba požadovaných výstupných zostáv,
tabuliek a informácií pre rozhodovací proces zamestnancov MF SR,
¾ prenos a ochrana údajov v IS, archivácia databáz, vstupov, výstupov
a programového zabezpečenia. Kvantitatívny rozvoj úlohy bude pokračovať v
závislosti od počtu pribúdajúcich bankových subjektov a ich zapojenia do
prevádzky príslušného IS.
4) Členenie projektu (projekty, úlohy)
Projekt členíme na tieto podprojekty:
10.1. Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch
10.2. Informačný systém pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení
5) Stav rozpracovanosti projektu
Niektoré úlohy v rámci podprojektov boli riešené od roku 2000. Základné programové
vybavenie sa rokmi mení vzhľadom na prispôsobovanie sa legislatívnym zmenám.
6) Väzba na iné projekty (podprojekty, úlohy) v rámci vlastného IS / iných IS rezortu
–––

7) Riešiteľské kapacity v čl./hodinách:

.
2285 čl./hod
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1

Podprojekt

PP 10.1. INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE CENTRÁLNU EVIDENCIU
ZMLÚV O HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROCH
V roku 2004 bude zabezpečená kontinuita vedenia informačného systému pre
centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch s uplatnením nároku na poskytnutie
štátneho príspevku v zmysle pripravovanej novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, §87
ods. 2 s účinnosťou od 1.1.2004. V rámci novely:
a) bude údajová základňa centrálnej evidencie za jednotlivé zmluvy o hypotekárnych
úveroch rozšírená o
údaje o výške štátneho príspevku v slovenských korunách,
percentuálnej výške štátneho príspevku a údaje, ktoré umožnia sledovanie hypotekárnych
úverov so štátnym príspevkom podľa účelu, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý.
b) banky poskytnú do centrálnej evidencie údaje, ktoré špecifikujú účel, na ktorý boli
hypotekárne úvery so štátnym príspevkom poskytnuté, čo sa dotkne nových zmlúv, ale aj
zmlúv, ktoré sú v centrálnej evidencii registrované do 31.12.2003.
Po vydaní uvedenej novely zákona o bankách bude vykonaná analýza a na jej základe
definovaný rozsah
aktualizácie existujúceho aplikačného programového vybavenia.
Zároveň budú podľa požiadaviek MF SR vygenerované nové výstupné zostavy, v ktorých
budú využité doplnené údaje o hypotekárnych úveroch.
Predmetom podprojektu je aj naďalej zabezpečovať ochranu údajov pri ich
elektronickom prenose do IS, archiváciu databázy údajov, vstupných a výstupných
mesačných súborov ako aj aplikačného programového vybavenia. Kvantitatívny rozvoj úlohy
bude závisieť od počtu pribúdajúcich bankových subjektov poskytujúcich hypotekárne úvery
so štátnym príspevkom a ich zapojenia do prevádzky IS. V roku 2003 predkladalo údaje 9
bánk.
Termíny spracovania:
- mesačne
- štvrťročne
- ročne
Odberateľ výstupov:
Sekcia finančného trhu
Hypotekárne banky.
Riešiteľské kapacity:
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1 300 čl./hod.
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Podprojekt

PP 10.2. INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE CENTRÁLNU EVIDENCIU
ZMLÚV O STAVEBNOM SPORENÍ
Náplňou podprojektu je zabezpečenie IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom
sporení, pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu pre sporiteľov registrovaných
stavebnými sporiteľňami podľa Zákona č. 310/1992 Z.z. v zmysle platných zmien
a doplnkov.
Výstupom podprojektu sú nasledovné vyhodnotenia:
a/ Vyhodnotenie údajov z pohľadu duplicity sporiteľov vo viacerých stavebných
sporiteľniach a vytvorenie výstupných zostáv pre MF SR a stavebné sporiteľne, ktoré
obsahujú zoznam duplicitných sporiteľov, ktorým vzniká alebo nevzniká nárok na štátnu
prémiu.
b/ Vyhodnotenie celkového objemu nárokov na štátnu prémiu na základe počtu prémiovo
zvýhodnených sporiteľov a sumarizácie údajov v položkách „vklad“ a „požiadavka“ zo
vstupných finančných súboroch za jednotlivé polroky a kalendárny rok za jednotlivé
stavebné sporiteľne a stavebné sporiteľne spolu.
c/ Z dôvodov plánovania objemov výdavkov štátneho rozpočtu na štátnu prémiu je potrebné
údaje z polročných a ročných finančných súborov analyzovať podľa výšky nárokov na štátnu
prémiu ako aj vyhodnocovať údaje o novo uzatvorených zmluvách vedených v centrálnej
evidencii.
Termíny spracovania:
- mesačne
- polročne
- ročne.
- operatívne – náhodné prehľady
Odberateľ výstupov:
Sekcia finančného trhu.
Riešiteľské kapacity:
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