
D ô vod ov á  sp rá va   

 

 

A. Všeobecná časť 

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo financií SR na podnet Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Súčasné nastavenie koeficientov vo vzorci na prerozdeľovanie podielových daní 

nezodpovedá personálnej náročnosti vzdelávania žiakov základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania a skupinovej forme vyučovania vyjadrenej v štátnom 

vzdelávacom programe, rámcovom učebnom pláne. Obce dostávajú na žiaka základnej 

umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania menej peňazí ako potrebujú a naopak na 

žiaka v skupinovej forme vzdelávania viac peňazí ako potrebujú. 

 

Návrh spočíva v zmene hodnoty koeficientu na žiaka základnej umeleckej školy 

vzdelávajúceho sa v individuálnej forme vyučovania z hodnoty 11,4 na 14,7 a zmenou hodnoty 

koeficientu na žiaka základnej umeleckej školy vzdelávajúceho sa v skupinovej forme 

vyučovania z hodnoty 7,0 na 4,8. 

Zmenou hodnôt koeficientov sa umožní obciam prideľovať vlastným základným umeleckým 

školám a zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl primerané množstvo 

finančných prostriedkov s cieľom zabezpečiť kvalitu umeleckého vzdelávania podľa príslušného 

štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy. 

 

Pri nastavovaní hodnôt koeficientov sa vychádzalo z objemu finančných prostriedkov, ktorý 

sa poskytol obciam v predchádzajúcom období na činnosť základných umeleckých škôl a zmena 

nemá vplyv na objem finančných prostriedkov na činnosť materských škôl, jazykových škôl 

a školských zariadení financovaných z podielových daní obcí a na celkový objem finančných 

prostriedkov prideľovaný obciam v rámci podielových daní. 

 

Návrh nemá finančný dopad na štátny rozpočet a rozpočty územnej samosprávy. 

Prehodnotenie podmienok rozdeľovania výnosu dane pre obce má dopad len na rozpočty 

jednotlivých subjektov, pričom z celkového hľadiska sú dopady vzájomne vykompenzované. 

Návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie,  

informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby pre občana. 

Navrhované nariadenie vlády je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi 

a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská 

republika viazaná a s právom Európskej únie.  

 

 Navrhovaná účinnosť nariadenia vlády SR je od 1. januára 2017 a umožňuje použiť 

aktualizované znenie pre výpočet podielu obcí na dani z príjmu fyzických osôb už od začiatku 

roka 2017.  



B. Osobitná časť 

 

 

K Čl. I: 

  

Navrhuje sa zmeniť súčasné nastavenie koeficientov základnej umeleckej školy vo vzorci na 

prerozdeľovanie podielových daní tak, aby objektívnejšie zohľadňovali rozdiel v personálnej 

náročnosti vzdelávania žiakov základných umeleckých škôl v individuálnej forme vyučovania 

(zmena koeficientu z 11,4 na 14,7) a skupinovej forme vyučovania (zmena koeficientu zo 7,0 na 

4,8).  

  

K Čl. II: 

Navrhovaná účinnosť nariadenia vlády SR je od 1. januára 2017 a umožňuje použiť 

aktualizované znenie pre výpočet podielu obcí na dani z príjmu fyzických osôb už od začiatku 

roka 2017. 

 


