
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 

 
 
B. Osobitná časť: 
K Čl. I: 

Navrhuje sa, aby s účinnosťou od 1. januára 2011 dostávali obce finančné prostriedky na 
dieťa centra voľného času a školského strediska záujmovej činnosti, ktoré sú zriadené na území obce 
a nie podľa počtu obyvateľov obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. 
januáru predchádzajúceho roka. 

Do prílohy č. 3, tabuľky č. 1, sa navrhuje doplniť riadok „Dieťa centra voľného času a dieťa 

školského strediska záujmovej činnosti“ s upraveným koeficientom „3,2“. Cieľom ďalších úprav 

odkazov je presne zadefinovať vykazovanie detí v centrách voľného času a v školských strediskách 

záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí . 

V prílohe č. 3a, v riadku 6, sa navrhuje uvádzať počty detí v centrách voľného času a v 
školských strediskách záujmovej činnosti do 15 rokov veku v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a 
súkromných osôb na území obce. Navrhované hodnoty koeficientov v prílohe č. 3a sú v porovnaní s 
hodnotami koeficientov uvedených v prílohe č. 3, tabuľke č. 1, nižšie o 12 % , t. j. o kapitálové 
výdavky. Návrh je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR na roky 2010 – 2014. Návrh zmien 
vysvetliviek v prílohe č. 4 vyplýva z horeuvedených zmien v predchádzajúcich prílohách. Navrhuje sa, 
aby s účinnosťou od 1. januára 2011 dostávali obce finančné prostriedky na dieťa centra voľného času 
a školského strediská záujmovej činnosti zriadených na území obce a nie podľa počtu obyvateľov 
obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho roka 
podľa novely nariadenia vlády SR schválenej v máji 2010 uvedenej v zbierke zákonov pod číslom 
276/2010 Z. z.. 

K Čl. II 

Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2011. 

 


