
D ô v o d o v á  s p r á v a 
k nariadeniu vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 
 

Osobitná časť 
 
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. 325/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. 
z., ktorými 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.  

 
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 neskorších predpisov. 

 K bodu 2 
  

 Na základe dohody vyplývajúcej z rokovania so ZMOS-om sa pre rok 2013 navrhuje použitie 
pôvodných štatistických údajov zhodných ako pre rok 2012. Dôvodom je predĺženie prechodného 
obdobia, pred prechodom na údaje z nového sčítania obyvateľov v roku 2011.   

 K bodu 3 
 
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. 
325/2012 Z. z. 

 
V nariadení sa premietla zmena spôsobu financovania centier voľného času a školských klubov 

detí v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov. 

K bodu 4 
 

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

K bodu 5 
 
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. 

 


