
K  bodu 5 

 

 

PREDSEDNÍCTVO  

ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 
 

 

 

 

 

Finančné dopady protikrízových opatrení vlády SR 

na rozpočty miest a obcí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 25. júla 2012 
 

 

Materiál predkladá:  
Vladimír Bajan  

podpredseda  

Miroslav Rejda  

predseda sekcie financovania 

a informatiky  
 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Predsedníctvo ZMOS  

b e r i e  n a  v e d o m i e 

a) informáciu o návrhoch opatrení vlády  SR 

na konsolidáciu verejných financií a ich 

dopadoch na obce  

Materiál obsahuje:  

1. Informáciu o návrhoch opatrení vlády  

SR na konsolidáciu verejných financií 

2. Dopad navrhovaných konsolidačných 

opatrení vlády SR na obce 

Materiál vypracoval: 

Ing. Jaroslav Mrva, 

riaditeľ finančnej sekcie  



Finančné dopady protikrízových opatrení vlády SR na rozpočty miest 

a obcí 
 

 

I. Návrh opatrení vlády  SR na konsolidáciu verejných financií 

 

Podľa dostupných informácií balík opatrení vlády SR na konsolidáciu verejných 

financií obsahuje 22 opatrení, ktorých celkový dosah na verejné financie v budúcom roku by 

mal byť približne 2,3 miliardy eur. To je približne o 600 miliónov eur viac, ako vláda 

potrebuje podľa aktuálnych odhadov na zníženie deficitu pod tri percentá výkonu ekonomiky. 

 

Takýto rozsah návrhov  umožňuje vláde SR väčšiu variabilitu pri ich implementácii do 

legislatívnej podoby a pri samotnom procese schvaľovania v Národnej rade SR. Zároveň sa 

tým vytvára rezerva, ktorá môže byť použitá v prípade, ak sa do prijatia rozpočtu na rok 2013 

zhorší výhľad slovenskej ekonomiky. 

 

 Navrhované sú predovšetkým opatrenia na príjmovej strane verejných financií a to 

v sume cca 1,5  - 1,7 mld. eur. Z toho rozhodujúcu časť by malo priniesť navrhované zvýšenie 

daní a  zníženie veľkosti druhého piliera dôchodkového sporenia z deväť na štyri percentá 

platu. 

 

V oblasti výdavkov sa v rámci konsolidačných opatrení ráta so znížením výdavkov 

štátu o 600 miliónov eur, ktorých hlavnou časťou je pokles miezd v štátnej správe o päť 

percent a desaťpercentné krátenie bežných výdavkov. 

 

Definitívny zoznam konsolidačných opatrení a kvantifikácia ich dopadu na rozpočet 

verejnej správy a jej jednotlivé subjekty nebol oficiálne zverejnený. Predložený zoznam 

opatrení na rokovanie Predsedníctva ZMOS vychádza zo záverov rokovaní Rady solidarity 

a rozvoja a medializovaných informácii o balíčku konsolidačných opatrení.  

 

Východiskom informácií o stave plnenia jednotlivých konsolidačných opatrení 

a kvantifikácie ich dopadu na rozpočet verejnej správy a na rozpočty obcí sú návrhy zákonov 

postupne predkladané do legislatívneho procesu.  

 
 

Zoznam navrhovaných konsolidačných opatrení vlády SR:  

 

Rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore a zavedenie mimoriadneho odvodu 

za 4. štvrťrok 2012 

Finančné ústavy na Slovensku majú od 1. septembra platiť špeciálne odvody nielen z 

peňazí, ktoré spravujú podnikateľom, ale aj z vkladov bežných ľudí. Štátu odvedú 0,4 

percenta z týchto vkladov. Okrem špeciálnych odvodov zaplatia banky na Slovensku tento rok 

aj mimoriadny odvod. Uhradené finančné prostriedky mimoriadneho odvodu majú byť 

účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády Slovenskej republiky a na 

posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu 

zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov. 

Plnenie:  

Na rokovanie vlády SR dňa  31. mája 2012  bol predložený návrh zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a 

o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10359830&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10359830&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10359768&ids=6


republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Dopad na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu bol v návrhu 

zákona kvantifikovaný nasledovne:  
 

Vplyv návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií 

 

Vplyvy na rozpočet verejnej 

správy  (v mil. eur) 
2012 2013 2014 2015 

Príjmy verejnej správy celkom 77 109,9 109,9 109,9 

 
 

Vyššie a skoršie zdanenie tabakových výrobkov  

Od marca 2013 sa malo zvýšiť zdanenie cigariet a tabaku na úroveň požadovanú 

Európskou úniou. Termín sa navrhuje posunúť na október, zároveň sa mierne zvýšia sadzby 

dane nad požiadavku Bruselu. 

Plnenie:  

Na rokovanie vlády SR dňa 27.6.2012 bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších 

predpisov. Dopad na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu bol v návrhu kvantifikovaný 

nasledovne:  
 

Vplyv novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov na štátny rozpočet 
 

Vplyvy na rozpočet verejnej 

správy  (v mil. eur) 
2013 2014 2015 2016 

Príjmy verejnej správy celkom 8,147 8,514 8,871 9,217 

 
 

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 

Príjmy z navrhnutého osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach 

majú slúžiť na perspektívne vytvorenie účelovo určenej osobitnej časti štátnych finančných 

aktív, z ktorých sa budú financovať prioritné projekty na naštartovanie hospodárskeho rastu 

a zamestnanosti. Základom pre výpočet odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to 

účtovné obdobie, v ktorom právnická osoba oprávnená na výkon činnosti v regulovaných 

oblastiach má oprávnenie na výkon takejto činnosti. Telekomunikační operátori, 

farmaceutické firmy, teplárne, plynárne, vodárne a kanalizácie a pod. tak budú od septembra 

2012 platiť mimoriadny odvod zo svojich ziskov. 

Plnenie:  

Dňa  31. mája 2012  bol na rokovanie vlády SR predložený návrh zákona o osobitnom 

odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dopad na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu bol v návrhu zákona kvantifikovaný 

nasledovne:  

 

Vplyv osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach na štátny rozpočet 
 

Vplyvy na rozpočet verejnej 

správy  (v mil. eur) 
2012 2013 2014 2015 

Príjmy verejnej správy celkom 27 81     
 
 
 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10359761&ids=7


Zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, zmeny  

a sprísnenie podmienok pre platenie odvodov na sociálne poistenie  (živnostníci, 

brigádnici) 

Zmení sa nastavenie parametrov v I. aj II. dôchodkovom pilieri. Príspevok do II. 

piliera sa zníži z terajších 9 percent počítaných z hrubej mzdy alebo hrubého zisku na štyri 

percentá. Sporitelia si budú môcť ďalšie dve percentá dobrovoľne doplatiť. Zároveň sa 

navrhujú aj zmeny v prvom pilieri. Dôchodky sa od januára budú zvyšovať o pevnú sumu, 

majú sa tak zmenšiť rozdiely medzi najvyššími a najnižšími dôchodkami. Vláda na tom zatiaľ 

neušetrí. V ďalších rokoch sa vo vzorci, ktorým sa vyráta suma určená na valorizáciu, zvýši 

podiel rastu cien a zmenší podiel rastu miezd. Od roku 2016 sa dôchodky budú zvyšovať už 

iba o infláciu. Dôchodkový vek sa nadviaže na strednú dĺžku života, každý rok sa tak môže v 

priemere predlžiť o 50 dní. Od roku 2016 sa upraví miera náhrady. Dôchodky sa oproti 

súčasnosti znížia tým, ktorí zarábajú v hrubom tisíc eur a viac. 

 

Dnes ľudia, ktorí pracujú na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru 

(dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci 

študentov) neplatia odvody na sociálne poistenie. Platia len úrazové poistenie vo výške 0,8 

percenta a garančné poistenie vo výške 0,25 percenta. Navrhuje sa zrušiť tieto dohody. Ostať 

majú len dohody o brigádnickej činnosti študentov do 26 rokov. Študenti budú platiť nielen 

úrazové a garančné poistenie, ale aj zdravotné poistenie vo výške 14 percent a dôchodkové 

poistenie v celkovej sadzbe 28,75 percenta. 
 

Samostatne zárobkovo činným osobám stúpnu od januára 2013 odvody. Minimálny 

vymeriavací základ pre odvody sa zvýši zo 44,2 percenta priemernej mzdy na jej 

polovicu. Minimálne odvody, ktoré si dnes platí 87 percent živnostníkov, tak stúpnu z 

terajších 160,4 eura mesačne na približne 181 eur. Zároveň sa zvýši celkový vymeriavací 

základ pre platenie sociálnych a zdravotných odvodov. Maximálna výška paušálnych 

výdavkov na úrovni 40 percent sa obmedzí stropom 5040 eur ročne, čo je 420 eur mesačne. 

Plnenie:  

Na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 2.7.2012 bol predložený návrh 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov. Cieľom tohto zákona je zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti 

dôchodkového systému. Zákonom sa okrem zásadných zmien v parametroch I. a II. 

dôchodkového piliera rieši aj začlenenie fyzických osôb vykonávajúcich zárobkovú činnosť 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru do okruhu sociálne 

poistených osôb s osobitnou úpravou pre študentov, poberateľov starobného dôchodku 

a invalidného dôchodku, úprava maximálneho vymeriavacieho základu na určenie dávky 

v nezamestnanosti na  dvojnásobok priemernej mzdy, zmena vymeriavacieho základu 

a zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu  povinne nemocensky poistenej a povinne 

dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby  na platenie poistného na sociálne 

poistenie, zjednotenie maximálnych vymeriavacích základov pre platenie poistného na 

sociálne poistenie na úroveň 5-násobku priemernej mesačnej mzdy a zavádza sa daňové 

zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov na dôchodkové poistenie. Dopad na zvýšenie príjmov 

verejnej správy bol v návrhu zákona kvantifikovaný nasledovne:  

 
Vplyv novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

 

Vplyvy na rozpočet verejnej 

správy  (v mil. eur) 
2012 2013 2014 2015 

Príjmy verejnej správy celkom 183,064 1 032,588 900,773 998,504 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10359766&ids=6


Zmeny v správnych poplatkoch  

Navrhované sú podstatné zmeny v sadzobníku správnych poplatkov. Medzi významnejšie 

z nich patrí úprava sadzieb poplatku za udelenie štátneho občianstva, za prepustenie zo 

štátneho zväzku, vecná úprava spoplatňovaných úkonov a konaní v časti stavebná správa 

vrátane úprav sadzieb poplatkov. Stavebné povolenie dnes vychádza obvykle na 33 eur. Podľa 

návrhu by sa poplatok mal meniť viac podľa toho, o akú stavbu ide. Vyššiu sumu by tak mal 

zaplatiť ten, kto potrebuje povolenie na obchodné centrum, než keď si ho niekto pýta na 

rodinný dom. 

Zdražieť by mala aj prvá registrácia auta na Slovensku. Uvažuje sa o registračnom poplatku v 

rozpätí 30 eur až tritisíc eur s tým, že poplatok sa bude zvyšovať od strednej kategórie 

vozidiel a vyšší by mal byť aj pre dovážané staré autá. Zmeny v sadzobníku správnych 

poplatkov sa navrhujú aj pri úkonoch a konaniach na správach katastra, pri registrácii liekov, 

pri udeľovaní dopravnej licencie, pri povoľovaní zvláštneho užívania diaľnic, ciest 

a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých a nadrozmerných nákladov, pri 

zmenách licencií na prevádzkovanie hazardných hier, v oblasti povoľovania banskej činnosti 

a v oblasti životného prostredia 

Plnenie:  

Na rokovanie vlády SR dňa 6.7.2012 bol predložený návrh novely zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.    

Podľa navrhovateľa zákona nie je vplyv na príjem verejného rozpočtu vyplývajúce 

z upravených sadzieb poplatkov alebo z novo navrhovaných  úkonov a konaní 

spoplatňovaných správnymi alebo súdnymi poplatkami konkrétnejšie vyčísliteľný, nakoľko 

tieto závisia od počtu vykonaných úkonov a konaní príslušnými orgánmi, resp. od aktivity 

žiadateľov.  

Nasledovný odhad dopadu zákona na rozpočet verejnej správy uvedený v doložke vplyvov 

k návrhu zákona je len orientačný.   

 
Vplyv novely zákona o správnych poplatkoch na rozpočet verejnej správy  

 

Vplyvy na rozpočet verejnej 

správy  (v mil. eur) 
2012 2013 2014 2015 

Vplyv na štátny rozpočet  6,715 27,814 32,926 33,683 

 

 

Zvýšenie odvodov z hazardných hier 

Zvýšiť sa majú odvody z niektorých hazardných hier. Keby sa však zvýšilo zdanenie 

automatov a zaviedla zrážková daň pri lotériách, stávkach a kasínach, štát by na tom podľa 

štúdie ekonómov Ódora a Horvátha získal 50 miliónov eur ročne. 

Plnenie:  

Pripravené je paragrafové znenie novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, kde sa 

navrhuje zvýšenie odvodov len do štátneho rozpočtu z charitatívnych lotérii a stávkových 

hier, kurzových stávok, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných 

prístrojov, hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení 

obsluhovaných priamo hráčmi,  videohier a propagačných súťaží. Účinnosť zákona sa 

navrhuje od 1.1.2013. Kvantifikácia dopadov novely zákona na štátny rozpočet nie je zatiaľ 

známa.  

 

Z nehnuteľností budú dve dane  

Okrem dane, ktorá sa platí za dom či byt obci sa má od januára 2013 platiť za nehnuteľnosť aj 

štátu. Sadzba bude závisieť od lokality. Podkladom majú byť cenové mapy. Zdaniť sa majú 



najmä drahšie nehnuteľnosti, zaviesť by sa preto mala nezdaniteľná časť podľa rozlohy 

nehnuteľnosti. Iná bude pre byty, iná pre domy. Príjmy štátneho rozpočtu by mohli dosiahnuť 

cca 100 miliónov eur.  

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

 

Zruší sa rovná daň  

Rovná daň prezentovaná sadzbou 19 percent už nebude. Príjmy zamestnancov, živnostníkov 

aj ďalších fyzických osôb zhruba nad 3000 eur v hrubom mesačne sa od budúceho roka 

zdania sadzbou 25 percent. 

Stúpnu aj odvody, lebo odvodové stropy sa zjednotia buď na štvornásobok, alebo päťnásobok 

priemernej mzdy. To znamená, že vyššie odvody začnú platiť už zamestnanci s hrubou mzdou 

zhruba 1180 eur, čo im zníži ich čistý príjem. 

Právnické osoby t.j. aj obce budú zdanené sadzbou 23 percent. 

Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa.  

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 
 

Obmedzenie pri odpočítateľnej položke na manželku  

Nezdaniteľná suma sa bude vzťahovať na manžela alebo manželku, ktorá sa stará o zdravé 

dieťa maximálne do troch rokov života. Ak je dieťa zdravotne postihnuté, nezdaniteľné 

minimum si bude môcť uplatniť do šiestich rokov veku dieťaťa. 

Pri uplatňovaní tejto položky sa zohľadňuje príjem daňovníka a výška príjmu partnera. 

Rozhodujúca je výška ročného príjmu daňovníka, ktorá sa nezmenila a je vo výške 32 775,18 

eura. Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa.  

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Z dividend sa budú platiť vyššie odvody 

Z dividend sa dnes neplatí daň ani sociálne odvody, majitelia firiem z nich platia len 

zdravotné odvody. Ich maximálna výška je však 2700 eur.  

Zámerom je tento strop zvýšiť. Na akú úroveň nie je známe. Zároveň sa zavedie špeciálny 

režim výberu odvodov z dividend tak, aby si nemohli strop pre platenie odvodov z dividend 

znížiť o iné príjmy. Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa.  

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  
 

Výsluhové dôchodky sa zdania 

Od januára 2013 sa majú zdaniť výsluhové dôchodky, ktoré sa vojakom, policajtom a 

hasičom vyplácajú skôr, než dosiahnu dôchodkový vek. 

Dnes sa im priznávajú, keď dosiahnu 35 až 40 rokov, pričom po odchode zo silových zložiek 

môžu ďalej pracovať ako klasickí zamestnanci v súkromnom alebo verejnom sektore. 

Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov 



V súčasnosti sa podávajú daňové priznania a robí sa ročné zúčtovanie zdravotných odvodov. 

Od júla 2013 chce vláda zaviesť ročné zúčtovanie aj na sociálne odvody. Tvrdí, že chce 

ošetriť, aby sa odvody platili aj z vyplácaných vysokých odmien. 

Ak sa v danom mesiaci prekročí odvodový strop, časť takýchto príjmov nepodlieha sociálnym 

odvodom. Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Koncesie sa nezrušia  

Aj po januári 2013 máme platiť necelých päť eur za verejnoprávnu televíziu a rozhlas. 

Obnovia sa  koncesionárske poplatky, ktoré Radičovej vláda zrušila. Kvantifikácia dopadu 

tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Strop pre dávky v nezamestnanosti  

Maximum, čo ľudia bez práce budú môcť dostávať 6 mesiacov od Sociálnej poisťovne, už 

nebude 1175 eur. Strop na dávky v nezamestnanosti pre tých, ktorí prídu o prácu, by sa mal 

odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Vlani bola na Slovensku priemerná 

mzda 786 eur. Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Získať naspäť štátnu pôžičku  

Štát dal v rokoch 2002 a 2006 desiatky miliónov eur Vodohospodárskej výstavbe. Teraz 

predpokladá, že sa pomoc vráti rýchlejšie. Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ 

známa. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Zvýšenie nájmu za pôdu farmárom  

Poľnohospodári si od Slovenského pozemkového fondu prenajímajú pôdu, častokrát za nižšiu 

ako trhové nájomné. V týchto prípadoch je zámer zvýšiť nájomné na trhovú úroveň. Len vlani 

prenajímal fond farmárom asi 456-tisíc hektárov pôdy, za ktorú mal zinkasovať nájomné 9,3 

milióna eur. Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

Zmeny v eurofondoch za dopravu  

Zistilo sa, že k eurofondom z Bruselu na dopravu nemá štát prispieť toľko, ako sa čakalo. 

Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

 

Zrušia sa rezervy 

Vláda chce šetriť aj tak, že zníži alebo zruší niektoré rezervy, s ktorými sa ráta v návrhu 

rozpočtových východísk v rokoch 2013 až 2015. Na polovicu sa napríklad zníži rezerva na 

súdne a exekučné rozhodnutia. Zruší sa rezerva na spolufinancovanie eurofondov III. 

programovacieho obdobia a na výdavky, na ktoré nie je právny nárok.  

Zrušia sa napríklad dotácie na verejnoprospešné služby, na záchranu a obnovu kultúrnych 

pamiatok či na sanačné a rekonštrukčné práce na kaštieli Rusovce. 

Kvantifikácia dopadu tohto opatrenia nie je zatiaľ známa. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10359758&ids=6


Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

 

Správu ropných zásob môže prevziať súkromník  

Strategické zásoby ropy by už nemala vôbec skladovať či chrániť štátna Správa hmotných 

rezerv, ale súkromník. Štát by takto podľa ekonómov Michala Horvátha a Ľudovíta Ódora 

mohol ušetriť už na budúci rok 63 miliónov eur. Dnes síce na správe ropy netratí, ale hovorí 

sa o tom, že zásoby už nebudú musieť byť len na 3 mesiace, ale už na štyri a ďalšie náklady 

by vznikli plánovanou zmenou, podľa ktorej by sa už do zásob nemohli započítavať technicky 

nevyčerpateľné zásoby ropy. 

Plnenie:  

Postup plnenia tohto opatrenia nie je zatiaľ známy.  

 

II. Dopad konsolidačných opatrení vlády SR na obce 

 

Rozšírenie osobitného odvodu v bankovom sektore a zavedenie mimoriadneho odvodu 

za 4. štvrťrok 2012 

Na legislatívne konanie bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých 

zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. 

z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Dopad na obce:  

Podľa predkladateľa návrhu zákona návrh nebude mať vplyv na rozpočty obcí. 

 

Vyššie a skoršie zdanenie tabakových výrobkov  

Na legislatívne konanie predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 

Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.  

Dopad na obce:  

Podľa predkladateľa návrhu zákona návrh nebude mať vplyv na rozpočty obcí. 

 

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 

Na legislatívne konanie predložený návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v 

regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Dopad na obce:  

Podľa predkladateľa návrhu zákona nebude mať toto opatrenie vplyv na rozpočty obcí. 

 

Zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, zmeny  

a sprísnenie podmienok pre platenie odvodov na sociálne poistenie  (živnostníci, 

brigádnici) 

 

Na legislatívne konanie predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 

Z. z. o sociálnom poistení. 

Dopad na obce:  

Predpokladá sa zníženie základne pre odvod dane z príjmov FO v dôsledku úprav 

vymeriavacích základov a ich zvýšenia napr. pre SZČO a z dôvodu navrhnutého zavedenia 

daňového zvýhodnenia dobrovoľných príspevkov na dôchodkové poistenie.  

 

Na obce tak ako na iných zamestnávateľov je možné predpokladať negatívny dopad 

zákona z dôvodu zavedenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a verejné zdravotné 



poistenie napr. z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tento vplyv na 

výdavky obcí v návrhu zákona nie je kvantifikovaný. 

 

Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa porovnávajú 

s návrhom východísk rozpočtu verenej správy na roky 2013 až 2015. Pri kvantifikáciách sa 

vychádzalo z aktuálnej makroekonomickej prognózy IFP z júna 2012. 

 
Vplyv návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení na rozpočty 

obcí  

 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy  

(v mil. eur) 
2012 2013 2014 2015 

Obce (zníženie príjmov)   -25,274 -41,352 -42,194 

 
Poznámka:  

V návrhu na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy nie je v návrhu zákona žiadnym spôsobom riešené 

zníženie  príjmov obcí spojených s predmetným zákonom. Pre rozpočtové kapitoly ŠR je uvedené 

konštatovanie, že zvýšené nároky na rozpočet si kapitoly štátneho rozpočtu vykryjú v rámci 

schválených limitov na príslušný rozpočtový rok. V súčasnosti prebieha príprava rozpočtu verejnej 

správy na roky 2013 až 2015, kde si môžu uplatniť prípadné zvýšené nároky.  

 

Zmeny v správnych poplatkoch  

Na rokovanie vlády SR dňa 6.7.2012 bol predložený návrh novely zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.    

Dopad na obce:  

Predkladateľ zákona nekvantifikuje žiadne dopady na rozpočty obcí. Je však možné 

predpokladať, že zvýšenie správnych poplatkov bude mať pozitívny vplyv na financovanie 

preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matričnej činnosti a stavebného konania.  

Prínosom pre rozpočty obcí bude aj ZMOS-om presadené doplnenie návrhu o zvýšenie 

správnych poplatkov za osvedčovanie podpisov, čo je originálna kompetencia obcí, ako 

zvýšenie správnych poplatkov za vydávanie individuálnych licencií na výherné prístroje.   

 

Zvýšenie odvodov z hazardných hier 

Pripravené je paragrafové znenie novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.  

Dopad na obce:  

V novele zákona sa nenavrhujú žiadne zmeny s pozitívnym dopadom na rozpočty obcí. 

Zvýšenie odvodov z hazardných hier je navrhované len v prospech štátneho rozpočtu.  

 

Z nehnuteľností budú dve dane  

Dopad na obce:  

Postup plnenia tohto opatrenia ani kvantifikácia dopadu na obce nie je zatiaľ známy.  

 

Zruší sa rovná daň  

Dopad na obce:  

Postup plnenia tohto opatrenia ani kvantifikácia dopadu na obce nie je zatiaľ známy.  

Možné je však predpokladať zvýšenie odvodu dane z príjmov obcí z predaja ich majetku 

v dôsledku zvýšenia sadzby dane pre právnické osoby z 19 na 23 percent.  Dopad tohto 

zvýšenia nevieme kvantifikovať, nakoľko informáciu o výške odvodu dane z príjmov 

z predaja majetku obcí za rok 2011 nemá Kancelária ZMOS k dispozícii.  



Otvorený je dopad zmien v zákone o dani z príjmov v časti dane z príjmov FO na rozpočty 

obcí, nakoľko postup plnenia tohto opatrenia ani kvantifikácia dopadu zmien nie je zatiaľ 

známa. Dopad bude známy až po predložení konkrétnych legislatívnych návrhov.   

Výraznejší prínos z výnosu dane z príjmov FO však môže znamenať otvorenie rokovaní 

vlády SR a ZMOS o podiele obcí na výnose tejto dane od 1.12013 s cieľom dosiahnuť 

presun vyššieho prínosu z výnosu dane v prospech štátneho rozpočtu.  

 
   
 

Obmedzenie pri odpočítateľnej položke na manželku  

Dopad na obce:  

Dopad opatrenia súvisí so zmenami v zákone o dani z príjmov. Hodnotenie dopadu 

navrhovaného opatrenia je preto obdobné ako v predchádzajúcom bode.   

 

Koncesie sa nezrušia  

Dopad na obce:  

Pri obnovení koncesionárskych poplatkov je možné predpokladať dopad na výdavky miest a 

obcí.  

 

Zrušia sa rezervy 

Dopad na obce:  

Opatrenie môže mať negatívny dopad na rozpočty obcí v tom prípade, ak sa nezrušia len 

rezervy ale aj niektoré navrhované druhy dotácií ako sú dotácie na záchranu a obnovu 

kultúrnych pamiatok či na verejnoprospešné služby. Dopad bude známy až po predložení 

konkrétneho legislatívneho návrhu.   

 

Pri realizovaní nasledovných konsolidačných opatrení vlády SR by sa nemal prejaviť 

priamy dopad na rozpočty miest a obcí:  

Z dividend sa budú platiť vyššie odvody 

Výsluhové dôchodky sa zdania 

Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov 

Strop pre dávky v nezamestnanosti  

Získať naspäť štátnu pôžičku  

Zvýšenie nájmu za pôdu farmárom  

Zmeny v eurofondoch za dopravu  

Správu ropných zásob môže prevziať súkromník  

 


