
Aktuálne informácie a možné postupy prípravy 
rozpočtov samospráv na rok 2013  

   
 
I.  Východiská pre prípravu rozpočtov obcí  
 
 Základné parametre a podmienky prípravy rozpočtov obcí na rok 2013 sú uvedené 
v nasledovných dokumentoch a legislatívnych normách schválených vládou SR resp. NR SR 
v priebehu II. polroka 2012:  
 

1) Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013  
2) Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015, ktorého súčasťou je aj rozpočet 

obcí na rok 2013 
3) Schválené dve novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení 
4) Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na 

zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 
5) Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony  

6) Pripravovaná novela nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve 

7) Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorá 
nadobúda účinnosť od 1.1.2012.  

 
Uvedené dokumenty a legislatívne normy menia doterajšie podmienky financovania 

obcí a významným spôsobom zasahujú do procesu prípravy rozpočtov obcí.  
 
Jednou z nových povinností obcí je prijatý záväzok v oblasti konsolidácie verejných 

financií a ďalších úspor kvantifikovaných v rozsahu 5%-tného zníženia osobných výdavkov 
obcí a 10%-tného zníženia výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov 
nad 2 000 oproti schváleným rozpočtom na rok 2012 a obce do 2 000 obyvateľov s týmito 
výdavkami maximálne na úrovni ich schválených rozpočtov na rok 2012, pričom plnenie 
tohto záväzku bude monitorované a vyhodnocované na štvrťročnej báze.  

 
Výsledkom dosiahnutých úspor má byť konečný cieľ definovaný v rozpočte verejnej 

správy a to prebytok hospodárenia obcí za rok 2013 v metodike ESA 95 v objeme 137 895 tis. 
eur, čo predstavuje medziročnú rozpočtovanú zmenu v objeme  + 163 113 tis. eur.  
 
 
II.  Návrhy na dosiahnutie efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov pri 

financovaní obcí v roku 2013 
 

Opatrenia obcí na zvyšovanie efektívnosti využívania ich finančných zdrojov by mali 
byť zamerané na hľadanie ďalších rezerv v oblasti príjmov ako aj na hľadanie ďalších 
úsporných opatrení v okruhu ich výdavkov. Podmienky na zvyšovanie efektívnosti využívania 
verejných zdrojov sú v každej obcí iné. V nasledovnom texte sú uvedené niektoré opatrenia, 



ktorými je možné dosiahnuť zvýšenie príjmov obcí a zníženie alebo efektívnejšie 
vynakladanie ich výdavkov:  
a) všeobecné opatrenia 
• prijímanie ďalších opatrení na odstraňovanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti pri 

využívaní verejných financií ako v obciach tak aj v nimi zriadených organizáciách 
a založených obchodných spoločnostiach 

• centralizácia  a rozširovanie elektronických aukcií pri verejnom obstarávaní v obci  
• reálne nastavenie rozpočtov obcí v príjmovej oblasti, ktoré prispeje k zodpovednejšiemu 

a účinnejšiemu rozpočtovaniu výdavkov obcí, ich organizácií a nimi založených 
obchodných spoločností 

• výnosy z predaja majetku nerozpočtovať – zaradiť ich do príjmu rozpočtu v priebehu roka 
formou rozpočtových opatrení až po reálnom zaplatení a k tomu v rozpočte určiť 
prislúchajúci výdavok na investície podľa vopred schválených priorít obce 

• posilňovanie finančného manažmentu, centralizácia financovania v obcí - riadenie pohybu 
financií podľa reálnej potreby (nie nafukovať výšku nevyužívaných financií v riadených 
organizáciách)  

 
b) opatrenia v oblasti príjmov  
• prijímať opatrenia na zvýšenie efektívnosti výberu daní a poplatkov, osobitnú pozornosť 

venovať výberu daní a poplatkov v problémových komunitách 
• zvýšiť efektívnosť výberu poplatku za komunálny odpad aj v spolupráci so 

spoločnosťami, ktoré zabezpečujú likvidáciu odpadu  
o regresívne opatrenia smerom k neplatičom - výzvy obce ako správcu poplatku zasielať 

nie po uplynutí kalendárneho roka ale už v priebehu roka 
o pri množstvovom zbere zaviesť nie splátkové spoplatnenie KO ale iba jeden termín 

splatnosti poplatku 
•  konsolidácia  príjmov z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve s ohľadom na vynaložené 

minulé a budúce náklady t.j. jasné vymedzenie a kvantifikovanie  nájmu budov na 
verejnoprospešné – sociálne účely s určením  zdroja, ktorý kryje náklady na takýto druh 
prenájmu – prioritou je možné zlúčenie neziskových organizácií na jedno miesto - do 
jednej budovy  

• zreálnenie nájmov budov  na podnikateľské účely – zohľadnenie súčasných a budúcich 
nákladov v cene nájmu, v prípade predpokladanej straty zvážiť predaj 

• prehodnotenie zmlúv a zapracovanie možného zabezpečenia v prípade neplatenia nájmu a 
energií (napr. v prípade podnikateľských nájmov ako aj  obecných bytov) 

• dubiózny majetok – predaj  (v prípade významne zníženej ceny za predaj by sa mal 
zohľadniť budúci výber daní z nehnuteľnosti a vnesená investícia kupujúceho - 
sekundárny efekt predaja) 

• dividendy, podiely na zisku spoločností s priamym vlastníckym vplyvom – vopred 
stanovená maximálna zisková marža, možná regulácia cien 

• využívať príjem z fondov - regulovať výdavky rozpočtu smerom k ich plnému a 
efektívnemu  použitiu v danom roku bez potreby cudzích zdrojov 

• pri investičných úveroch dôsledne dbať na ich účelné využitie – dbať na ich návratnosť 
• využívať výhody verejno-súkromných partnerstiev (PPP projekty) – v súčasných 

podmienkach je z pohľadu obce zaujímavá investícia formou konečného podielnictva na 
výstupe s komerčným partnerom ako viazanosť obce vlastnými úverovými zdrojmi  

 
c) opatrenia v oblasti výdavkov  
• možnosti úspor osobných výdavkov:  



Alt 1) percentuálne zníženie počtu zamestnancov - možnosť urobiť toto opatrenie v 
prechodnom období na  etapy  

Alt 2) reorganizácia štruktúry - kumulovanie náplní a zlučovanie oddelení úradu obce  
Alt 3) zníženie platov - percentuálne zníženie limitov podľa poriadku odmeňovania 

• úsporné opatrenia nevylučujú aj zvýšenie platov u zamestnancov, pri ktorých vznikne 
dôvod na stabilizáciu 

• benefity zamestnancov v zmysle kolektívnych zmlúv - priestor na vyjednávanie  o 
reálnosti ich naplnenia možnosť dohody o ich zrušení resp. prehodnotení 

• prehodnotiť oblasť dlhovej služby a úverovej zaťaženosti, vykonať potrebné zásahy 
a rokovať s peňažnými ústavmi o úprave úrokových sadzieb smerom dolu a zlúčenia 
úverového balíka do jedného, ak nie je ochota  je potrebné oslovenie ďalších bánk  

• financovať z rozpočtu obce len zákonné povinnosti a ostatné výdavky prispôsobiť 
možnostiam rozpočtu 

• výdavky v investičnej činnosti prednostne smerovať do oblastí, ktoré prinesú obci rýchlu 
úsporu bežných výdavkov ak je zatepľovanie, výmena verejného osvetlenia a pod.   

• dôsledne definovať priority v oblasti dotačnej politiky, prednostne dotovať akcie a aktivity 
celo obecného charakteru, nerozptylovať  dotácie na lokálne aktivity  

• doručovanie písomností občanom vlastnými zamestnancami resp. doručovateľmi v rámci 
aktivačnej činnosti, úspora výdavkov na poštovné 

• možné úspory v oblasti energií sú v rokovaní o dodávke energií centrálne za celú obec 
vrátane zriadených organizácií – výhodnejší pomer vo vzťahu celový objem dodávky voči 
sadzbe (školy, kultúrne zariadenia, telovýchovné zariadenia a pod.) 

• dôsledne analyzovať reálne finančné potreby jednotlivých škôl a školských zriadení 
vrátane súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení pred prijatím všeobecne 
záväzného nariadenia o dotácii na žiaka 

 
III.  Návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve     
 

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania 
návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve, ktorý významným spôsobom obnovuje transparentnosť, objektívnosť 
a kontrolovateľnosť kritérií prerozdeľovania výnosu dane z príjmov na jednotlivé obce 
a zároveň mení doterajšie zaužívané východiská smerovania tejto dane. Termín ukončenia 
pripomienkového konania bol stanovený na deň 13.11.2012.   

 
PR E D KLA D A CI A S PR Á V A 
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky návrh novely nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na základe návrhu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v nadväznosti na schválenie zákona  
č. xxx/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obsahom návrhu nariadenia vlády je legislatívno-technická úprava jeho znenia 
vyplývajúca zo schválenia zákona č. xxx/2012 Z. z..  



V súlade s ustanovením §7a zákona sa upresňujú údaje potrebné na výpočet podielu na 
dani z príjmu fyzických osôb a zároveň dochádza k zlúčeniu prepočítacích koeficientov do 
novej spoločnej prílohy. Na základe tejto úpravy budú obce dostávať na mzdy a prevádzku 
základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb 
finančné prostriedky od štátu v rovnakej výške, pričom sa zavádza nový koeficient pre správu 
školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, čím sa umožní zohľadniť kapitálové 
výdavky u škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

V prípade centier voľného času sa budú prideľovať finančné prostriedky obciam na 
záujmové vzdelávanie v týchto školských zariadeniach podľa počtu obyvateľov  s trvalým 
pobytom na území obce vo veku od 5 do 14 rokov. Cieľom tejto zmeny je stabilizovať 
množinu detí, ktoré sa do počtu detí v centrách voľného času budú započítavať. 

Návrh nariadenia vlády obsahuje aj ďalšie legislatívno-technické úpravy súvisiace 
s prijatým zákonom č.xxx/2012 Z. z.  
  

Návrh materiálu nemá finančný dopad na štátny rozpočet a rozpočty subjektov územnej 
samosprávy. Prehodnotenie podmienok rozdeľovania výnosu dane pre obce má dopad len na 
rozpočty jednotlivých subjektov, pričom z celkového hľadiska sú dopady vzájomne 
vykompenzované. 

Navrhovaná účinnosť nariadenia vlády SR je od 1. januára 2013 a umožňuje použiť 
aktualizované znenie pre výpočet podielu subjektov územnej samosprávy na dani z príjmu 
fyzických osôb už od začiatku roka 2013. 

 
 

Návrh  NARIADENIA VLÁDY Slovenskej republiky  z ......................... 2012, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
nariaďuje:  
 

Čl. I 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006   
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z.                 
a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 ods. 1 písmeno c) znie: 

„c)  40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného   
zberom údajov podľa osobitného predpisu1) a prepočítaného príslušným 
koeficientom uvedeným v prílohe č.3,“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 
„1) § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení zákona č. xxx/2012 Z. z.“. 



 

2. Príloha č. 3 znie: 
      „Príloha č. 3 
        k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. 

 
 
 

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY 
A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH 
ŠKÔL, MATERSKÝCH  ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT 
NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE, KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU 

ŠKOLSKÝCH OBJEKTOV 
 
 
 
Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25   
    
Index 

j 
Subjekt indexu Koeficient 

1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 11,4 
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania   7,0 
3 Dieťa materskej školy 27,3 
4 Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  68,2 
5 Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení   40,9  
6 Dieťa školského klubu detí   5,3 

7 
Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl 

 13,2 

8 Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení    7,9 

9 
Potenciálny stravník - žiak základnej školy, základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória 

   1,8 

10 
Potenciálny stravník - žiak základnej školy internátnej, základnej školy internátnej 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, internátneho 
gymnázia, internátneho konzervatória  

   3,6 

11 Poslucháč jazykovej školy    0,5 
12 Dieťa školského internátu z materskej školy, základnej školy, strednej školy  15,0 

13 
Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

 75,0 

14 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času    1,1 
15 Dieťa v diagnostickom centre a dieťa v reedukačnom centre   117,0  
16 Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu   113,0  
17 Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie   0,2 
18 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva   2,0 

19 
Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 1,5 

 
 
Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25  
 

Počet detí v materskej škole (materských 
školách) zriaďovateľa 

Zvýšenie koeficientov (bez ohľadu na vek dieťaťa) o 
hodnotu 

 

do 10 20,6  

od 11 do 15 12,6  

od 16 do 20   6,5  

od 21 do 25   1,7 “. 



 

3. Príloha č. 3a sa vypúšťa. 

4. Príloha č. 4 znie: 

                „ Príloha č. 4 
               k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. 
        

Vzorec 

na výpočet podielu obce na výnose dane  
 

            n      19             18      

PDi = PDi a1 + PD i a2 + 0,32 x VD x (ki x OBi)/∑(ki x OBi) + 0,40 x VD x [∑(cj x zij) +∑(cj x zim)]/ 
            i=1      j=1              j=1                  

         19          18 
     [Σ (cj x Zj) +∑(cj x Zm)] + 0,05 x VD x  OBi pp/OBpp       
         j=1                       j=1                                                                              
              
 

kde:              PDi a1              =  0,23 x VD x 0,43 x OBi/OB  

                                      
                       PDi a2 zákl.   = 0,23 x VD x 0,57 x OBi/OB     

                                                                                     n 

                                  PDi a2          = (PDi a2 zákl. x knv i)/∑( PDi a2 zákl. x knv i) x PDa2 zákl.        
                                        i=1 

 

Vysvetlivky: 
PDi - podiel obce „i“ na výnose dane v eurách 
PDi a1             - podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách neupravený koeficientom 

nadmorskej výšky obce 
PDi a2   zákl .        - pomocný výpočet základne pre výpočet podielu obce PDia2  
PDi a2             - podiel obce „i“ na výnose podielových daní v eurách upravený koeficientom 

nadmorskej výšky obce 
VD - výnos dane podľa § 2 zákona v eurách 
OBi - počet obyvateľov obce „i“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka 
OB - počet obyvateľov Slovenskej republiky k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho 

roka 
knv i - koeficient nadmorskej výšky obce „i“ 
ki - koeficient obce „i“ 
cj - koeficienty „j“ uvedené v prílohe č. 3 
zij - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ zistený zberom údajov podľa osobitného 

predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti obci „i“  

zim - počet žiakov (detí, poslucháčov) „m“ zistený zberom údajov podľa osobitného 
predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce 
„i“ 

Zj - počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ v Slovenskej republike zistený zberom údajov 
podľa osobitného predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti obci „i“ 

Zm - počet žiakov (detí, poslucháčov) „m“ v Slovenskej republike zistený zberom údajov 
podľa osobitného predpisu1) v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej 
osoby na území obce „i“ 

OBi pp           - počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho 

  



kalendárneho roka 
OBpp - počet  obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov                k 1. 

januáru predchádzajúceho kalendárneho roka 
i - údaj týkajúci sa príslušnej obce 
j - údaj  týkajúci sa príslušnej školy a školských zariadení uvedených v osobitnom 

predpise1) 
n - počet obcí“. 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013. 
 
 

DOVODOVÁ   SPRÁVA 
 
K Čl. I: 

K bodu 1 
  

Navrhuje sa upraviť a sprehľadniť znenie ustanovenia paragrafu § 2 ods. 1 písmeno c) 
týkajúceho sa údajov potrebných na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmu 
fyzických osôb obciam v oblasti školstva v nadväznosti na prijatie zákona č. .../2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. xxx/2012 Z. z.“).  

Dopĺňa sa odkaz pod čiarou odkazujúci na § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. xxx/2012 Z. z.. 

 
K bodu 2 

  
Zjednocujú sa prepočítacie koeficienty v novej prílohe č.3. Na základe tejto úpravy budú 

obce dostávať na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl, 
jazykových škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a 
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb finančné prostriedky od štátu 
v rovnakej výške. Zavádza sa nový koeficient na správu školských objektov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, čím sa umožní zohľadniť kapitálové výdavky u škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Pri jednotlivých koeficientoch sa vypúšťa podrobná 
metodická časť pre zber údajov, z dôvodu jej zapracovania priamo do zákona č. xxx/2012 Z. 
z..  

K bodu 3 
  
Vzhľadom na úpravu v bode 2 sa príloha 3a vypúšťa. 
  

K bodu 4 
  



Technická zmena vo vzorci na výpočet podielu obce na výnose dane v nadväznosti na 
zmeny v bode 1 až 3. 

  
K Čl. II: 

  
Navrhovaná účinnosť nariadenia vlády SR je od 1. januára 2013 a umožňuje použiť 

aktualizované znenie pre výpočet podielu subjektov územnej samosprávy na dani z príjmu 
fyzických osôb už od začiatku roka 2013. 

 
  

STANOVISKO ZMOS k návrhu novely NV SR č. 668/2004 Z. z. predložené 
v pripomienkovom konaní 
 
Všeobecná pripomienka  
Konštatujeme, že zmena koeficientov na prerozdeľovanie výnosu dane z príjmov FO obciam 
podľa prepočítaných žiakov je nevyhnutným krokom na zamedzenie kolapsu v podmienkach 
financovania originálneho školstva v obciach, osobitne financovania materských škôl, 
základných umeleckých škôl a základných škôl, ktoré sú zaradené do sústavy škôl. Len 
obnovenie transparentnosti a kontrolovateľnosti kritérií prerozdeľovania výnosu dane 
z príjmov FO v nariadení vlády SR  môže zastaviť každoročné prehlbovanie prepadu 
východiska financovania týchto škôl v dôsledku nepredvídateľného a nekontrolovateľného 
rastu prepočítaných žiakov v školských zariadeniach.  Deformácie  dohodnutých podmienok 
fiškálnej decentralizácie v dôsledku snahy o účelové financovanie na prepočítaných žiakov 
spôsobili napr. v roku 2012 prepad výnosu dane pripadajúci na jedného žiaka MŠ oproti roku 
2008 o takmer 14%  a medziročný prepad oproti roku 2011 o 3%. Nerešpektovanie princípu, 
že výnos dane z príjmov je v obciach určený aj na kapitálové výdavky na základné školy 
a materské školy má za následok prejedanie financií na mzdy a prevádzku, čoho dôsledkom je 
začínajúci nedostatok kapacít v základných školách, materských školách, chýbajúce 
a chátrajúce školské telocvične, bazény ako aj návrat dvojsmenného vyučovania v základných 
školách v niektorých regiónoch SR.  
 
K prílohe č. 3 – zásadná pripomienka  
Žiadame upraviť výpočet koeficientu výnosu dane pripadajúci na jedného žiaka školského 
klubu detí, školského klubu detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl a školského klubu detí pri zdravotníckom 
zariadení v zmysle príslušných ustanovení novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a určiť koeficient pre dieťa v školskom 
klube detí podľa počtu žiakov základných škôl zriadených na území obce v hodnote 1,6 
a nadväznosti na to aj v ostatných typoch školských klubov detí.  
Odôvodnenie:  
Návrhom sa zachováva celkový objem výnosu dane z príjmov určený na školské kluby detí 
v rámci SR, odstraňujú sa však súčasné možnosti korupcie a zneužívania verejných zdrojov 
prostredníctvom školských klubov detí, obnovuje sa objektívnosť, transparentnosť 
a kontrolovateľnosť tohto kritéria na prerozdeľovanie výnosu dane obciam a upravuje sa 
znenie nariadenia vlády SR v zmysle nových podmienok výpočtu podielu dane v zmysle 
schváleného znenia v novele zákona č. 597/2003 Z. z.. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení. 
 
K prílohe č. 3  - zásadná pripomienka           



Žiadame rešpektovať dohodnuté princípy fiškálnej decentralizácie a jednoduchosť 
a transparentnosť prerozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb jednotlivým 
obciam. Z uvedeného dôvodu žiadame zachovať v Prílohe č. 3 všetky doterajšie aj nové 
informácie o metodike výpočtu dane podľa jednotlivých koeficientov škôl a školských 
zariadení tak, aby priamo z textu nariadenia vlády SR bol jednoznačne zrejmý spôsob a výška 
výpočtu dane z príjmov na jedného prepočítaného žiaka a obce nemuseli tento postup 
zisťovať aj v ďalších  „osobitných predpisoch“.  
Odôvodnenie:  
ZMOS rešpektuje legislatívne pravidlá ako aj politické snahy o účelové určovanie podmienok 
financovania originálnych kompetencií obcí v iných zákonoch ako je zákon č. 564/2004 Z. z. 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Trváme však na 
zachovaní princípu, že spôsob prerozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam musí byť 
jednoduchý, transparentný a verejne kontrolovateľný. Také majú byť nielen kritériá 
prerozdeľovania výnosu dane ale aj všetky metodické postupy pri tomto výpočte. 
Rozdeľovanie metodiky výpočtu výšky výnosu dane pre jednotlivé obce do viacerých 
legislatívnych noriem zásadne odmietame pre jeho netransparentnosť a komplikovanosť ako 
pre obce, tak aj pre ich volených predstaviteľov a občanov. Doterajšie porušovanie tohto 
princípu preukázateľne prispelo k zneužívaniu verejných financií, čo v tomto období 
považujeme za neakceptovateľné.  
 


