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Príloha č.1 
 

Rozpočet  DataCentra  za  rok  2008 
 
                                                                                                                                  v tis. Sk 

  
 

Ukazovateľ 

 
Schválený 

rozpočet 2008 
 

 
Upravený rozpočet   

k 31.12. 2008 
(v Sk) 

 
Čerpanie rozpočtu 
       k 31.12.208 

 Príjmy celkom:            2 624 

 Výdavky celkom: 722 648   1 103 549 495 1 102 015 

 z toho:    

600 Bežné výdavky 705 188      923 199 495    922 940 

 v tom:     

610    - mzdy, platy  a OOV    26 016       26 476 000       26 461 

620    - poistné     9 092         8 798 495        8 764 

630    - tovary a ďalšie   služby 669 210     887 537 000     887 329 

640    - bežné transfery        870            388 000           386 

700 Kapitálové výdavky  17 460     180 350 000    179 075 
     

 Počet zamestnancov 91 91 78 

 
 
Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2008 bol k  31. 12. 2008 upravený vo výške schváleného rozpočtového opatrenia so súhlasom 
MF SR 
 
 
600 Bežné výdavky 
 
1. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok 2008. 
    Podprogram 740601 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice 
    - finančné krytie záverečnej etapy konsolidácie technologickej štruktúry IS 
                                                                                                         vo výške   +    4 000  tis. Sk 
  
2. Rozpočtové opatrenie  č. 31/2008 
    Program 7401 Tvorba a implementácia politík 

- viazanie záväzných ukazovateľov ŠR v zmysle uznesenia vlády SR č.393 zo dňa 11.júna 2008 
                                                                                                         vo výške   -           20 tis. Sk 
 
3. Rozpočtové opatrenie č. 62/2008 
    - finančné krytie na  zabezpečenie 

 štandardnej prevádzky telekomunikačných služieb v DataCentre 
 prevádzky podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financií 
 zabezpečenie služieb spojených s údržbou softvéru, bezpečnosti IS 

                                                                                                          
           vo výške   +  119 400 tis. Sk 

 
 
 
 
4. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly 
    - zabezpečenie úloh a dodatočného finančného krytia pre štandardnú údržbu a podporu 
      konsolidácie a prípravy diskového poľa pre potreby zberu údajov pre projekt JUS 
         
                                                                                                           vo výške   +     6 000  tis. Sk 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 74/2008 
    - povolené prekročenie limitu výdavkov  , z toho v kategórii 610 - mzdy....+ 450 tis. Sk  
      a 620 – odvody... + 68 tis. Sk pri viazaní prostriedkov v kategórii 640 – bežné   transfery  
      - 500 tis. Sk na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov organizácie 
                                                                          
                                                                                                          vo výške   +           18  tis. Sk 
 
6.   Rozpočtové opatrenie č. 80/2008 
       - finančné krytie pre správu a prevádzku  ITMS a KTI 
                                              
                                                                                                         vo výške    +       9 000 tis. Sk 
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7.   Rozpočtové opatrenie č. 94/2008 
      - zabezpečenie štandardnej prevádzky telekomunikačných služieb 
                                                             
                                                                                                          vo výške   +     29 000 tis. Sk  
 
8 . Rozpočtové opatrenie č. 106/2008 
     - dofinancovanie bežných výdavkov pre IS štátnu pokladnicu, 
        presun z kapitálových výdavkov  
                                                                                                           vo výške    +   10 600 tis. Sk 
 
9.   Rozpočtové opatrenie č. 103/2008 
       - zabezpečenie odmeny riaditeľovi  organizácie – plnenie úloh  
       realizovaných v rámci reformy daňovej a colnej správy 
       610 mzdy ....    + 10 tis. Sk ,  620  odvody    + 3 495,- Sk 
                                                                                                           vo výške   +       13 495,-  Sk 
  
10.  Rozpočtové opatrenie správcu rozpočtovej kapitoly 
      - zabezpečenie štandardnej prevádzky telekomunikačných potrieb 
                                                                                                          vo výške    +    30 000 tis. Sk 
 
11. Rozpočtové opatrenie č. 108/2008 
       -zabezpečenie  financovania bežných výdavkov - KTI 
                                                                                                          vo výške    +    10 000 tis. Sk 
 
12.  Rozpočtové opatrenie správcu rozpočtovej kapitoly 
       - presun v rámci bežných výdavkov z kategórie 630  
         do kategórie 640                                                                           vo výške     +    18 tis. Sk 
                                                                                                                                   -    18 tis. Sk 
 
 
13.   Interná úprava rozpočtu 
                                                                       kategória  620             vo výške      -      365  tis. Sk 
                                                                       kategória  630             vo výške     +      365  tis. Sk 
 
 
 
700 /  Kapitálové výdavky          
 
Zdroje z predchádzajúcich rokov povolené prekročenie limitu výdavkov 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. 
85/2007 vykonané listom  MF/30591/2007-221 zo dňa 18.12.2007 
                                                                                                           vo výške   +  108 090 tis. Sk 
1. Rozpočtové opatrenie č. 62/2008 

-dokončenie realizácie projektu a odovzdanie diela automatizácie testovania 
 integračných väzieb informačných systémov pre IT podporu riadenia verejných 
 financií 
                                                                                                   vo výške   +    18 300  tis. Sk 

 
2. Rozpočtové opatrenie č. 79/2008 

- zvýšenie finančných prostriedkov na práce a činnosti, ktoré boli dohodnuté 
   v Kontrakte na rok 2008   
  
                                                                                                   vo výške   +    19 000  tis. Sk 

  
3. Rozpočtové opatrenie  č. 80/2008 

- zabezpečenie prevádzky projektov rezortu (RIS, IS ŠP) 
                                                                                                  vo výške   +     50 000  tis. Sk 
 

 
4. Rozpočtové opatrenie č. 106/2008 

- presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov, na zabezpečenie 
  IS  ŠP 
                                                                                                   vo výške   -     10 600  tis. Sk 

 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 92/2008 

- viazanie kapitálových výdavkov , ktoré budú použité v nasledujúcom 
  rozpočtovom roku 
                                                                                                    vo výške   -    21 900  tis. Sk 
 


