Dôvodová správa
Dňom 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky
(ďalej NV SR) č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR. č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
(ďalej znp).
Obsahom NV č. 415/2012 Z. z. bola legislatívno – technická úprava NV č. 668/2004
Z. z. v znp. jeho znenia, ktorá vyplývala zo schválených zákonov:
 zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znp a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
 zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
– Článok XVII. – týka sa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp,
– Článok XVIII. – týka sa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znp.
 V súlade s ustanovením § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ... v znp sa
upresnili údaje potrebné na výpočet podielu na dani z príjmu fyzických osôb a zároveň prišlo
k zlúčeniu prepočítaných koeficientov do jednej prílohy (príloha č. 3 NV č 415/2012 Z. z.):
„Koeficienty základnej umeleckej školy (ZUŠ), materskej školy (MŠ), jazykovej školy (JŠ)
a školského zariadenia (ŠZ) pre jednotlivé kategórie ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, koeficient na
záujmové vzdelávanie (CVČ), koeficient na stravovanie a koeficient na správu školských
objektov“ – Tabuľka č. 1, Hodnoty koeficientov, Príloha č. 3 k NV č. 668/2004 Z. z.
Zmeny nastali:
1)
vo financovaní detí materských škôl (MŠ), kde je po novom rovnaký koeficient pre
všetky deti MŠ bez rozdielu veku a zriaďovateľa – koeficient 27,3; tabuľka č. 1 a 3 prílohy č.
3 NV č. 668/2004 ... v znp);
2)
vo financovaní školských klubov detí (ŠKD) – koeficient 1,6; finančné prostriedky
na činnosť ŠKD sa budú rozdeľovať obciam podľa počtu žiakov základných škôl (ZŠ)
zriadených na území obce; (tabuľka č. 1 a 3 prílohy č. 3 NV č. 668/2004 ... v znp);
3) vo financovaní ŠJ – koeficient 1,8, každý žiak ZŠ je potenciálnym stravníkom, preto sa
finančné prostriedky budú prideľovať obci podľa celkového počtu žiakov ZŠ; (tabuľka č. 1
a 3 prílohy č. 3 NV č. 668/2004 ... v znp);
4)
vo financovaní centier voľného času (CVČ) – koeficient 1,1; obciam sa budú
prideľovať finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v týchto školských zariadeniach
podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 15 rokov
podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje (tabuľka
č. 1 prílohy č. 3 NV č. 668/2004 ... v znp);
Dieťa CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len
jedenkrát.

5)
zavedený bol nový koeficient pre správu školských objektov – koeficient 1,5 podľa
počtu všetkých detí MŠ a všetkých žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (tabuľka č. 1
prílohy č. 3 NV č. 668/2004 ... v znp).
NV č. 415/2012 Z. z. ... nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálnu oblasť,
životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

Financovanie regionálneho školstva od 1. januára 2013
POVINNOSŤ OBCE
Obec je povinná:
 vypracovať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) v rámci svojich originálnych
kompetencií, v ktorom určí podrobnosti financovania MŠ, ŠKD, ŠJ a CVČ zriadených na
území obce (§ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp),
 určiť vo VZN podrobnosti financovania MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ,
 vo VZN určiť a oznámiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na
mzdy, (odvody) a prevádzku MŠ, ŠJ, ŠKD, a CVČ (najneskôr do 31. januára príslušného
kalendárneho roka),
 určiť vo VZN lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie MŠ, ŠKD, ŠJ
a CVČ,
 určiť deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva – obec poskytne finančné
prostriedky neštátnym zriaďovateľom a vlastným školám a školským zariadeniam,
ďalej:
 vykonať kontrolu údajov poskytnutých MŠ a ŠZ – ŠKD, ŠJ vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých obec postupuje pri financovaní MŠ a ŠZ – ŠKD,
ŠJ okrem údajov, ktoré sú vo výkaze Škol MŠVVaŠ SR 40-01,
VZN pripraviť podrobne tak, ako je uvedené v návrhu, nakoľko bol vytvorený právny
subjekt Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné. Súčasťou ZŠ s MŠ je
aj ŠJ a ŠKD. Zmeny sa budú vykonávať dodatkom k schválenému VZ.
Ak CVČ nie je zriadené v obci, financie sa môžu použiť na športové aktivity detí
a žiakov (športové vyžitie detí a žiakov, napr. futbal, tenis, volejbal ...); zákon č. 282/2008 Z.
z. o podpore práce s mládežou – § 6, § 14 ods. 1 písm. b), § 15.
Dotáciu možno dostať v zmysle ustanovení zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládežou formou žiadosti a následnej zmluvy.
V rámci fiškálnej decentralizácie podielové dane obce nie sú účelovo viazané, to ako ich
obec prerozdelí, je v úplnej autonómii obce, môže ich použiť v obci na akýkoľvek účel.
Obec Viničné nie je zriaďovateľom centra voľného času (CVČ) a na jej území nie je
zriadené iné CVČ.

