Dôvodová správa
k nariadeniu vlády SR č. 412/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov

A.

Všeobecná časť

Návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov je súčasťou komplexu legislatívnych noriem vo vecnej príslušnosti ministerstva
financií vypracovaných v súvislosti so zavedením eura v SR.
Okrem technickej zmeny názvu meny návrh nariadenia vlády upravuje v záujme prehľadnosti konečných súm aj rozdielny
spôsob zaokrúhľovania výslednej sumy podielu obce resp. vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb
na celé eurá v porovnaní so všeobecným spôsobom zaokrúhľovania podľa § 24 ods. 5 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.
V nariadení vlády sa uplatňuje aj vecná zmena v prípade upresnenia nadmorskej výšky mesta Vysoké Tatry na základe
oznámenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR s premietnutím v koeficiente nadmorskej výšky. Uvedená zmena sa
vykonáva v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z..
V súlade so zmenami realizovanými podľa schváleného zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ďalej upravuje zmena typov a názvov školských zariadení s čím súvisí zmena
zaradenia materskej školy a jazykovej školy do sústavy škôl. Uvedené zmeny vyvolali potrebu vstupu do § 2 ods. 1 písm. c)
a do príloh č. 3, 3a a 4 nariadenia vlády.
V prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. je vykonaná zmena len v označení skratky slovenskej koruny Sk na plné
znenie novej meny euro.
Predkladaný návrh nariadenia vlády je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ako aj
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

B.

Osobitná časť

K Čl. I
K bodu 1
Zmena v § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády v nadväznosti na zaradenie materských škôl a jazykových škôl do sústavy
škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 2
Technická úprava textu v nadväznosti na zmenu pojmu „koruna“ na „euro“. Súčasne sa upravuje aj odlišný spôsob
zaokrúhľovania.
V platnom nariadení vlády č. 668/2004 Z.z. sa podiel vypočítavá a zaokrúhľuje v súčasnosti na celé koruny. Technická
zmena spôsobu výpočtu podielu na dve desatinné miesta oproti súčasnému zaokrúhľovaniu na celé koruny v tomto prípade nie
je adekvátna konečnému výstupu. Aj v prípade maximálneho negatívneho dopadu zo zmeny zaokrúhľovania na vyššiu hodnotu
(z 1,- Sk na 1,- Eur) je dopad zanedbateľný. Podľa prepočtu skutočných prevodov výnosu dane v roku 2007 podľa jednotlivých
mesiacov je kumulatívny ročný dopad podľa jednotlivých obcí v rozmedzí od - 3,12 eura do + 3,88 eura ( pri prepočte
konverzným kurzom 30,126 Sk/Eur by bol dopad v Sk od - 93,96 Sk do + 116,85 Sk). Výsledná vypočítaná suma podielu na
výnose dane z príjmov sa zaokrúhľuje podľa návrhu na najbližšie euro.

K bodu 3
V prílohe č. 1 nariadenia vlády sa mení nadmorská výška mesta Vysoké Tatry a koeficient nadmorskej výšky v nadväznosti
na oznámenie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR .

K bodu 4
Zmena textu v nadväznosti na terminológiu podľa schváleného zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sa do sústavy škôl zaraďujú
s účinnosťou od 1. septembra 2008 materské školy a jazykové školy, čo znamenalo ich samostatné uvedenie v texte § 2 ods. 1
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písm. c) nariadenia vlády, tak aj v názve príloh č. 3 a 3a. Súčasne sa upresňujú aj názvy ďalších školských zariadení. V prílohe
č. 4 sa upresňuje vzorec pre výpočet podielu obce zvýšením počtu druhov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce z 11 na 12 (dieťa školského internátu) podľa prílohy č. 3.

K bodu 5
Technická úprava textu v nadväznosti na zmenu označenia meny.

K Čl. II

Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje od 1. januára 2009.
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