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prečo je potrebná systémová zmena 

 
• rozhodnutia o verejných výdavkoch je nevyhnutné vykonávať na tej úrovni verejnej správy, ktorá 

je za plnenie úlohy zodpovedná,  tá musí mať na to právomoci a finančné zdroje aby mohla 
prevziať plnú zodpovednosť 

• územná samospráva na Slovensku je, v porovnaní s inými štátmi OECD, podfinancovaná  

spravodlivé posúdenie dostatočnosti súčasných zdrojov pre zákonom upravené povinnosti 

územnej samosprávy, ale aj pokračovanie presunu kompetencií zo štátnej správy na územnú 

samosprávu, si vyžiada zvýšenie príjmov rozpočtov územnej samosprávy. Je politickým 

rozhodnutím, či to bude formou transferov/dotácií alebo formou zvýšenia daňových príjmov. 

Prikláňame sa, s odvolávkou na princípy efektívneho rozdelenia politickej moci, k alternatíve 

zvýšenia daňových príjmov a znižovaniu transferov.  

• mechanizmus finančného vyrovnávania regionálnych disparít (nariadenie vlády 668/2004) 

nereflektuje zmenu rámcových podmienok (starnutie populácie, klimatická zmena, sociálna 

diferenciácia, zmena priestorovej organizácie spoločnosti, ...), nemotivuje k efektívnemu 

využívaniu verejných zdrojov, nemotivuje k efektívnemu využívaniu potenciálu obcí a regiónov,...  

• súčasný model financovania samospráv je  založený najmä na vertikálnom finančnom 

vyrovnávaní, pričom obyvatelia jednotlivých jurisdikcií prispievajú aj na nepovinné úlohy v iných 

jurisdikciách 

Skutočné vlastné príjmy obcí (miestne dane a poplatok) dosahujú cca 28% daňových príjmov, ale 

iba cca 13% celkových príjmov  územnej samosprávy. Prakticky dve tretiny daňových príjmov sú 

predmetom  prerozdeľovania, pričom značná časť je využívaná obcami, ale aj VUC na úkor plnenia 

povinných úloh. Nepovinné úlohy by nemali byť hradené z finančného vyrovnávania, t. j. zo 

zdrojov iných jurisdikcií, ale z miestnych daní a poplatkov, prípadne iných zdrojov, 

• pretrvávajúca  centralizácia vo financovaní znižuje  motiváciu na využívanie potenciálu  

spravovaného územia s väzbou na rast ekonomiky, znižuje zodpovednosť za verejné výdavky, 

pretože je oddelená zodpovednosť za výšku a výber daní a rozhodovanie o ich použití. Slovensko 

má z krajín OECD najväčší potenciál rastu HDP v prípade pokračovania decentralizácie (+10% HDP)  

• neexistuje prepojenie medzi poskytovaním služieb a platením dani a transfery zo štátneho 

rozpočtu nekryjú objektívne náklady  a ich výška  závisí  od ústretovosti centrálnej vlády. 

Racionalizačné opatrenia samosprávy sa jej môžu negatívne vrátiť, tým, že dostane menej 

finančných zdrojov. Zásahy do cien, výnimky (sociálne balíčky) majú negatívne dopady na miestne 

rozpočty. 

• roztrieštené väzby a toky financií medzi centrálnou vládou a obcami a z toho vyplývajúce 

duplicity, neprehľadnosť finančných tokov, chýbajúca koordinácia s negatívnym dopadom na 

efektivitu využívania verejných zdrojov  

• často sa meniace nástroje, ktoré ovplyvňujú zdroje samospráv (zmeny zákonov s dopadom na 

rozpočty samospráv), alebo vstupujú do riešenia problematiky regionálneho rozvoja a 

regionálnych disparít, napr. zákon o investičných stimuloch, alebo zákon o podpore 

znevýhodnených okresov, rôzne rezortné fondy, priama podpora štátnych podnikov, organizácií a 

inštitúcií, podnikov z účasťou štátu. 

• nové výzvy pre mestá a obce, okrem rizika opakujúcich sa pandémií 

o demografické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva miest, (ne) zamestnanosť,  
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o zmeny v oblasti výroby a služieb,  

o  náklady spojené s adaptáciou na klimatickú zmenu 

o rastúce rozdiely v príjmoch, polarizácia, segregácia,  diverzifikácia dopytu po verejných 

službách a nároky na jej financovanie rastú rýchlejšie  ako disponibilné verejné zdroje,  

o živelný rast miest, trh s nehnuteľnosťami, ohrozenie biodiverzity, riziká záplav,  

o absencia spolupráce, duplicity vo výkone agend, vo financovaní, ......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nový systém financovania obcí  
 

Strana 5 z 47 
 

tézy, odporúčania, zmeny financovania  

 
1. Navrhované zmeny musia byť kompatibilné s „veľkou daňovou reformou“ 

2. Návrhu musí predchádzať  

a. prehodnotenie rozdelenia úloh medzi štátnou správou, obcami a VUC s cieľom 

odstránenie duplicít a uplatnením princípov: subsidiarita, fiskálna a politická 

ekvivalencia, nedelenie úloh, refundácia externalít 

b. spresnenie povinných a nepovinných úloh územnej samosprávy s cieľom minimalizácie 

povinných úloh územnej samosprávy na nevyhnutnosť z hľadiska štátu ako celku 

c. zhodnotenie potrebného objemu zdrojov na plnenie povinných úloh 

d. posúdenie zavedenia povinnosti spolupráce v úlohách dôležitých pre štát  ako celok na 

základe efektívnosti poskytovanej služby (každá úloha má rozdielny nevyhnutný počet 

obyvateľov, klientov,....) 

e. optimalizácia objemu zdrojov na miestnej/regionálnej úrovni vo väzbe na povinné úlohy, 

f. obmedzenie rôznych dotačných schém zo strany centrálnej vlád a vytvorenie 

fondov/grantových schém pre oblasti rozvoja, dopravy a životného prostredia 

g. mechanizmus posúdenie dopadov legislatívnych opatrení na územnú samosprávu 

3. Posilnenie skutočných vlastných príjmov územnej samosprávy, najmä: 

a. majetkové dane, daň z nehnuteľností (určenie základu dane na základe trhovej hodnoty) 

b. daň z ubytovania (nie podľa územia, ale kategórie zariadenia) 

c. poplatok za rozvoj (zmena sadzby, na základe UPD - Z) 

d. poplatok za komunálny odpad 

e. výnos dane z príjmu živnostníkov ponechať v sídle podnikania 

f. výnos z dane zo mzdy ponechať v mieste trvalého pobytu daňovníka  

4. Zmena finančného vyrovnávania regionálnych disparít (nahradenie súčasného vzorca podľa 

nariadenia vlády 668/2004), ktorá bude de facto daňovým mixom 

a. oddelenie vyrovnávania zdrojov a záťaží   

b. zachovanie solidarity medzi obcami/ VUC v oblasti daňovej sily (napr. vyjadrené % 

nadpriemeru)  

c. vyrovnávanie záťaží uhrádzať zo štátneho rozpočtu s väzbou na efektívne využitie 

zdrojov (povinná spolupráca,.....), čím získa centrálna vláda motivačný nástroj pre 

spoluprácu a spájanie výkonu úloh, prípadne spájanie obcí 

i. geograficko – topografických 

ii. sociálno – ekonomických  

iii. centier osídlenia 

d. garancia minimálnej daňovej sily zo strany štátu 

e. stanovenie väzby medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním 

5. Súvisiace opatrenia 

a. zmena financovania sociálnych služieb (štátny príspevok na klienta) 

b. úprava financovania regionálneho školstva (sociálny index, zahrnutie kapitálových 

výdavkov) 

 



Nový systém financovania obcí  
 

Strana 6 z 47 
 

výňatok z materiálu „dozrel čas na zmeny“  
schválený Snemom Únie miest 01/2020 
 
 

viac zdrojov pre mestá a regióny je nevyhnutnosť 

Slovenská územná samospráva je podfinancovaná  

Vyhlásenia o dostatku zdrojov pre plnenie zákonmi upravených úloh miest a obcí nie sú pravdou. 

Napriek rastu výnosov dane z príjmu fyzických osôb a zvyšovaniu sadzieb miestnych daní, mestá a 

obce nedokážu pokryť modernizačný dlh úloh, ktoré na seba v rokoch 2002 – 2004 prevzali, plniť 

záväzky prístupovej dohody s EÚ, realizovať požiadavky prijímaných zákonov a zároveň zabezpečovať 

rozvoj spravovaného územia. Výdavky územnej samosprávy na Slovensku sú, napriek porovnateľnému 

rozsahu úloh, hlboko pod priemerom štátov EÚ a OECD, Ak by sme si za cieľ vytýčili dosiahnuť aspoň 

priemer EÚ, t. j. 23,1 % podiel výdavkov územnej samosprávy na výdavkoch verejnej správy, objem 

zdrojov by sa mal zvýšiť o cca 2,0 mld. €1. Možných zdrojov pre zvýšenie príjmov na úrovni obcí je 

viacero, napríklad: úhrada sociodemografických a geografickotopografických záťaží a nadmerných 

záťaží vybraných centier osídlenia zo štátneho rozpočtu, vytvorenie podmienok pre vyšší výnos 

miestnych daní, vytvorenie navrhovaných fondov na odstraňovanie modernizačného dlhu, pre rozvoj, 

pre regionálnu dopravu, a pod. Uvedené opatrenia nemusia znamenať zvýšenie celkových výdavkov 

štátu.2 

Únia miest bude presadzovať: 

1. zvýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú slúžiť na: 

a. vyrovnávanie sociálnoekonomických, geografickotopografických záťaží a záťaží centier 

osídlenia, 

b. vytvorenie fondov na odstraňovanie modernizačného dlhu, na podporu regionálnej dopravy, 

na životné prostredie, ktorých zdrojmi budú rôzne súčasné transfery a dotačné schémy; 

2. zmenu legislatívy, ktorá umožní vyššie výnosy miestnych daní a poplatkov (napríklad daň 

z nehnuteľnosti, daň z ubytovania, poplatok za miestny rozvoj,....); 

3. posudzovanie finančných dopadov legislatívy na rozpočty miest a obcí nezávislou inštitúciou 

a ich zohľadnenie v objeme zdrojov; 

4. zmenu financovania sociálnych služieb tak, aby sa prijímateľom štátneho príspevku stal klient 

a nie zariadenie; 

5. úpravu normatívu financovania regionálneho školstva a nahradenie rôznych úľav, zvýhodnení, 

kompenzácií zavedením tzv. sociálneho indexu, ktorí zohľadní rozdiely v zastúpení detí napr. 

s iným ako materským jazykom, detí s rodičmi poberajúcimi sociálnu pomoc, deti rodičov 

poberajúcich minimálnu mzdu, ako aj deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami; 

6. vytvorenie fondov pre modernizáciu, rozvoj a pre dopravnú infraštruktúru; 

 
1 V prípade porovnania s Českou republikou sú tieto nižšie o cca 4,5 mld. €. 
 
2 Rezerv zdrojov verejných rozpočtov je určite viacero: zníženie miery strát v dôsledku korupcie a klientelizmu, 
lepší výber daní, efektívnejšie vynakladanie zdrojov pri štátnych zákazkách, reorganizácia ústredných orgánov 
štátnej správy a ich podriadených organizácií, ale aj nahradenie rôznych dotačných schém prehľadnými fondmi... 
Je zrejmé, že časť z prostriedkov je potrebné využiť na znižovanie dlhu štátu (viac ako 95 % dlhu spôsobuje 
centrálna vláda), ale existuje dostatok priestoru aj pre možnosti zvýšenia výdavkov územnej samosprávy, ktoré 
slúžia nielen mestám a obciam, ale aj štátu ako celku. 
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finančné vyrovnávanie – nástroj na riešenie disparít 

 

Únia miest považuje súčasný spôsob vyrovnávania daňovej sily obcí a rôznych záťaží za nespravodlivý, 

vzhľadom na meniace sa podmienky nevhodný a nemotivujúci k lepšiemu využívaniu potenciálu miest 

a obcí. 

 

Cieľom zmeny je : 

- väčšia spravodlivosť systému:  

o solidarita miest a obcí by sa mala týkať iba vyrovnávania zdrojov (daňovej sily), 

o vyrovnávanie nadmerných záťaží socio-ekonomického charakteru, geograficko-

topografických záťaží a záťaží centier osídlenia na seba prevezme štátny rozpočet, pretože 

za horšiu socio-ekonomickú situáciu v niektorých regiónoch nemôžu mestá a obce 

z ekonomicky silnejších regiónov, a rovnako mestá a obce z nižšie položených oblastí 

nemôžu za sťažené podmienky v horských oblastiach. Vyrovnávanie týchto záťaží je 

úlohou štátu, obdobne ako je to v prípade regionálneho školstva, 

- obmedziť napätie medzi zámermi centrálnej vlády a územnou samosprávou v prípade dôsledkov 

daňových zmien, 

- posilnenie finančnej autonómie obcí, 

- lepšie zhodnotenie potenciálu obcí, 

- garancia minimálnej daňovej sily obcí štátom, 

- znižovanie rozdielov finančnej sily obcí,  

- znižovanie nadmernej záťaže centier osídlenia, 

- umožnenie daňovej konkurencie v regionálnej a medzinárodnej dimenzii. 
 

Únia miest bude presadzovať prijatie nového zákona o finančnom vyrovnávaní, pri rešpektovaní 

nasledovných zásad: 

1. oddelenie vyrovnávania zdrojov a záťaží; 

2. vyrovnávanie zdrojov pozostávajúce z dvoch opatrení: 

a. vyrovnávanie rozdielov daňovej sily obcí (silnejšie obce prispejú do určitej výšky daňovo 

slabším obciam), 

b. stanovenie minimálnej daňovej sily a jej garancia zo strany štátu; 

3. vyrovnávania záťaží zo štátneho rozpočtu (vertikálne finančné vyrovnávanie – financované zo 

štátneho rozpočtu): 

a. geograficko-topografické (poloha obce, štruktúra osídlenia, malé obce), 

b. sociálno-ekonomické (chudoba, vek, štruktúra obyvateľstva); 

4. vyrovnávanie nadmerných záťaží vybraných centier osídlenia na základe ich preukázania; 

5. uzákonenie väzby medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním; 

6. prechodné dorovnávanie dôsledkov zmeny; 

7. automatické posúdenie systému aspoň raz za volebné obdobie. 

 

Očakávané prínosy (na rozdiel od súčasného stavu): 

- príde k zníženiu účelovo viazaných transferov zo štátneho rozpočtu obciam a ich nahradeniu 

neúčelovými zdrojmi vloženými do mechanizmu vyrovnávania záťaží, 

- príde k previazaniu miestnych a štátnych daní tým, že sa finančnom vyrovnávaní budú podieľa 

obce aj centrálna vláda, 
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- zákonom sa určí pomer podielu štátu (vertikálne finančné vyrovnávanie) a podielu obcí 

(horizontálne finančné vyrovnávanie) na finančnom vyrovnávaní, 

- bude existovať garancia minimálnej daňovej sily obce, 

- garancia podielu medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním bude ukotvená 

v ústave 
 

pozitívami navrhovaných zmien budú 
 

- zvýšenie objemu zdrojov miestnej samosprávy, 

- posilnenie finančnej suverenity miest vytvorením možnosti rastu vlastných príjmov obcí a užšie 

prepojenie s ich ekonomickou aktivitou v spravovanom území,  

- zvýšenie motivácie miest a obcí na využívanie endogénneho potenciálu spravovaného územia 

- zvýšenie motivácie k spolupráci, 

- zvýšenie zodpovednosti za verejné výdavky 

- väčšia spravodlivosť systému finančného vyrovnávania zdrojov a záťaží, zvýšenie adresnosti  a jeho 

zjednodušenie, 

- obmedzenie konfliktu medzi záujmami centrálnej vlády a mestami pri nastavovaní parametrov 

daňového systému (zníženie zdaňovania práce a vyššie zdaňovanie majetku) ,  

- vytvorenie podmienok pre zmenu regionálnej politiky, ktorej prioritou má byť podpora rastu a 

inovácií, pričom úlohu vyrovnávania regionálnych disparít by mal na seba prevziať nový systém 

finančného vyrovnávania, orientáciu na podporu centier regiónov  

- zmena financovania regionálneho rozvoja a zavedenie modernizačného (-ých) fondu a fondu na 

podporu regionálnej dopravy,  

- zavedenie transparentného mechanizmu na vyčíslenie dopadov presunu kompetencií (analýza 

finančných dopadov by mala byť vypracovaná nezávislou inštitúciou) a doriešenie dopadov 

sociálnych balíčkov na mestá.  
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výňatok z podkladovej štúdie „vráťme mestám práva“ 
Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., 2020,  
text je názorom autora 

 
celkový objem zdrojov územnej samosprávy je nedostatočný 
 
S presunom úloh na obce, mestá a neskôr vyššie územné celky v rokoch 2002 – 2005 sa presunuli 

zdroje v objeme, ktoré na plnenie úloh v čase presunu vynakladala centrálna vláda zo štátneho 

rozpočtu, čo dostatočne nezohľadňovalo značný modernizačný dlh, ale aj nedostatok kapacít.  

Objem sa pokryl zmenou daňového určenia v niektorých daniach (miestne dane), stanovením podielu 

obcí a VÚC na štátnej dani z príjmu fyzických osôb, transfermi na tzv. prenesený výkon  pôsobnosti 

štátnej správy a inými dotačnými mechanizmami.  Presun veľkého rozsahu majetku, často 

v nevyhovujúcom stave, s veľkým modernizačným dlhom (cesty, objekty škôl,....), ale aj chýbajúce 

zariadenia služieb (napr. sociálnych) odčerpávajú zdroje nad rámec pôvodného odhadu. Rastom 

výnosov dane z príjmu fyzických osôb sa tento modernizačný dlh nedá sanovať a to ani v situácii, 

keď sú k dispozícii zdroje z európskych fondov.  

 
 

 

 
 
 
Napriek porovnateľnému rozsahu kompetencií územnej samosprávy s inými štátmi EÚ, podľa OECD sa 

podiel výdavkov územnej samosprávy pohybuje na úrovni menej než cca 17,2 % výdavkov3 verejného 

sektora, t.j. pod priemerom sledovaných štátov.  
 

Platí síce zjednodušujúca téza niektorých politikov o raste príjmov územnej samosprávy z výnosov 

dane z príjmu fyzických osôb, ale rovnako platí, že slovenská územná samospráva je podfinancovaná. 

 
3 Podľa našich prepočtov  je podiel nekonsolidovaných výdavkov územnej samosprávy ešte nižší, cca 16,2% 
v roku 2018, pričom odhad na rok 2020 je cca 15,4%, v tom podiel obcí je 11,6% a VUC 3,8%. Výdavky územnej 
samospráve sa pohybujú vo výške okolo 6% HDP 
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Napriek vyššiemu výnosu dane z príjmu fyzických osôb teda nie je možné konštatovať, že pokrýva 

rast bežných výdavkov, modernizáciu a zabezpečenie kvality a dostupnosti služieb.  
 

Je pravdou, že príjmy z majetkových daní na Slovensku patria k tým najnižším  medzi štátmi EÚ a je 

nevyhnutné zmeniť ich nastavenie tak, aby umožňoval vyšší výnos. Na druhej strane je tiež realitou, 

že podfinancovanie miest a obcí nie je možné vykryť na území celého Slovenska iba zvyšovaním výnosu 

miestnych daní, najmä z dôvodu značných regionálnych rozdielov, o čom svedčí aj vyšší rozsah 

výnimiek v zaostávajúcich regiónoch. Tu musia miestni politici zvažovať či navýšením miestnych daní 

a poplatkov získajú vyššie príjmy, alebo väčší počet neplatičov. Problémy sú výsledkom doterajšej 

nevhodnej a  centrálne riadenej regionálnej politiky, preto je jej zmena dôležitá.      

 

 
 

 
odhad potrebného navýšenia zdrojov 
 
Na mieste je otázka: koľko financií v skutočnosti potrebujú obce na to, aby mohli zabezpečiť kvalitu 

a dostupnosť povinných úloh, ktoré Národná rada SR uzákonila?  

 

Ak by sme si za cieľ vytýčili dosiahnuť aspoň priemer EÚ t. j. 23,1% podiel výdavkov územnej 

samosprávy na výdavkoch verejnej správy objem zdrojov by sa mal zvýšiť o cca 1,9 mld. €. V prípade 

porovnania s Českou republikou je potreba zvýšenia o cca 4,5 mld. €. Zdrojmi pokrytia by mali byť: 

- možnosť vyšších výnosov miestnych daní a poplatkov zmenou pravidiel (zmena základu dane 

z nehnuteľností, dane z ubytovania, zmena určenia sadzby  miestneho poplatku za rozvoj....) 

a schopnosť miestnej samosprávy lepšie využiť tento potenciál, 

- zdroje štátneho rozpočtu, ktoré budú vynaložené na: 

o vertikálne finančné vyrovnávanie, 

o garanciu minimálnej daňovej sily, 

o vytvorenie fondov odstraňovania modernizačného dlhu, rozvoja, envirofondu, fondu, 

podpory regionálnej dopravy, 

o krízové situácie.   
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návrh zmeny financovania obcí   
 
obsahuje4: 

- zmeny v príjmovej základni obcí  

o úprava základu dane z nehnuteľnosti a úprava správy dane z nehnuteľnosti, 

o zmena daňového určenia pri dani z príjmu fyzických osôb podľa trvalého pobytu 

daňovníka, 

o návrh na zmenu základu sadzby dane z ubytovania, 

o zmena určenia sadzby miestneho poplatku  za rozvoj, 

- existenciu fondov (rozvojový a modernizačný, regionálnej dopravy, envirofond), 

- povinnosť vypracovania analýz dopadov legislatívy na rozpočty územnej samosprávy nezávislou 

inštitúciou. 
 

príjmy obcí  
 

Vo väzbe na presun úloh súčasných vyšších územných celkov na obce sa príjmom obcí stane 100% 

výnosu dane z príjmy fyzických osôb. Výnosy miestnych daní a poplatkov ostávajú príjmom obcí. 
 

Zdroje príjmov územnej samosprávy 

príjem Súčasný stav návrh 

obce vyššie územné celky obce 

Daňové 
príjmy 

Podiel na výnose dane 
z príjmu FO (70%) 

Podiel na výnose dane 
z príjmu FO (30%) 

Výnos dane z FO 100% 

Daň vyberaná zrážkou  Výnos 100 %  

Daň z nehnuteľností 100%  Daň z nehnuteľností 100% 

Daň za špecifické služby 
100% 

 Dane za špecifické služby 100%  

Daň z úhrad za dobývací 
priestor 100% 

 Daň z úhrad za dobývací priestor 100 %  

  Finančné vyrovnávanie zdrojov 

  Finančné vyrovnávanie záťaží 

  Vyrovnávanie dopadov (prechodne) 

Nedaňové 
príjmy 

Poplatok za komunálny 
a drobný stavebný odpad 

 Poplatok za komunálny a drobný stavebný 
odpad 

Miestny poplatok za rozvoj  Miestny poplatok za rozvoj 

Príjmy z podnikania Príjmy z podnikania Príjmy z podnikania 

Administratívne poplatky Administratívne poplatky Administratívne poplatky 

Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 

Úroky z úverov, vkladov Úroky z úverov, vkladov Úroky z úverov, vkladov 

Úroky zo zahraničných 
úverov a vkladov 

Úroky zo zahraničných 
úverov a vkladov 

Úroky zo zahraničných úverov a vkladov 

Iné nedaňové príjmy Iné nedaňové príjmy Iné nedaňové príjmy 

Granty a 
transfery 

Bežné Bežné  Bežné 

kapitálové kapitálové kapitálové 

Finančné 
operácie 

Splátky, predaj privatizácia Splátky, predaj 
privatizácia 

Splátky, predaj privatizácia 

Zostatok z minulých rokov Zostatok z minulých 
rokov 

Zostatok z minulých rokov 

Prevod z peňažných fondov Prevod z peňažných 
fondov 

Prevod z peňažných fondov 

Úvery domáce Domáce Domáce 

zahraničné zahraničné zahraničné 

 
4 V rámci diskusie je vhodné zvážiť aj možnosť tzv. hybridných daní, t.j. možnosť prirážky územnej samosprávy 
k štátnym daniam 
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tézy navrhovaných zmien (nie je to konečný výpočet možností) 
 
- daň z príjmu fyzických osôb 

o  100% výnosu dane bude príjmom obcí, na základe trvalého pobytu daňovníka5, 

o  plynulé casch flow môže byť zabezpečené mesačnými preddavkami s indexáciou 

minuloročného výnosu, na základe prognózy MF SR,  s následným finančným vyrovnaním 

- daň vyberaná zrážkou 

o  100% výnosu bude príjmom obcí 

- zváženie zavedenia „hybridných daní“: základ dane a základnú sadzbu určí štát, obce môžu zvýšiť 

sadzbu, výnos je 100% príjem obcí, správu dane bude mať v kompetencií štátny daňový úrad. 

Medzi hybridné dane je možné zaradiť: 

o  daň z nehnuteľností 

o  daň z príjmu fyzických osôb z podnikania 

- úprava základu alebo sadzby dane 

o  daň z nehnuteľností  

▪ zdaňovať hodnotu a nie rozlohu nehnuteľnosti, inými slovami sprogresívnenie 

dane tak, aby sa rozdiely medzi výškou dane, ktorú osoby platia, dostali sadzbou 

bližšie ku skutočným rozdielom v hodnote majetku (alebo nájomnom, ktoré za ne 

platia), bude potrebné disponovať s cenovou mapou,6  

▪ základnú sadzbu dane stanoví zákon tak, aby zvyšovanie rastu daňových výnosov 

odrážal rast cien a celkovej ekonomiky,  

▪ možnosť zvýšenie sadzby dane obcami neobmedzovať  

▪ prehodnotenie výnimiek v zákone, analýza dôvodov neplatenia dane a prijatie 

opatrení7 

▪ zohľadnenie pripomienok z aplikovania zákona (napr. zdaňovanie apartmánových 

bytov, domov,....) 

o daň z príjmy fyzických osôb z podnikania 

▪ stanovenie hornej hranice prirážky obcami  

o daň z ubytovania 

▪ stanovenie sadzby dane podľa kategórie zariadenia 

- miestny poplatok za rozvoj - návrh zmien   

o zmena dnešnej sadzby určenej zákonom, na hodnotu vyplývajúcu z podmieňujúcich a  

vyvolaných investícií realizovaných v súlade s  územným plánom zóny, v prepočte na 1 m2 

novej výstavby 

 
5 financovanie vyšších územných celkov je vhodné riešiť z iných zdrojov najmä preto aby sa zvýšila ich motivácia 
pre rozvoj územia, pre lepšie využitie endogénneho potenciálu, 
6 Pri príprave poslednej veľkej daňovej reformy (2004) sa riešila aj úvaha opustenia zdaňovania stavieb a bytov 
a riešiť iba zdaňovanie pozemkov, ktoré by sa zdaňovali podľa výmery a sadzba dane by bola závislá od druhu 
pozemku a lokality (čiže by nemusela byť koncipovaná na základe hodnoty), pričom súčasný model je na zváženie 
aj preto, že dochádza k prekryvu platenia dane z príjmu v prípade vlastníkov nehnuteľností ale aj nájomníkov, 
ktorí majú daň zohľadnenú v nájomnom a platia náklady na bývanie zo zdaneného príjmu. Tento prekryv 
obsahuje aj konflikt medzi investormi a obcami, nakoľko obce chcú vyššie výnosy dane a stavbárska lobby 
presadzuje čo najnižšie dane a argumentuje podporou výstavby napr. bytov.   
7 tzv. daňová medzera t. j. rozdiel medzi potenciálnym a skutočným výnosom dane z nehnuteľnosti je, podľa 
Inštitútu finančnej politiky, cca 16% z priznaných daní, t. j. cca 64 mil. €, pričom 4/5 sú v dôsledku daňových 
oslobodení. Medzera na dani z priznaných nehnuteľnosti je výrazne vyššia v „chudobných regiónoch“ Slovenska 
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o predpokladom je schválený územný plán zóny 

 

fondy 

1. rozvojový a modernizačný fond8 
 

cieľom vytvorenia fondu je odstraňovanie modernizačného dlhu, záväzkov z prístupovej zmluvy k EU 

(2004)9  a podpora rozvoja služieb a inovácií. Vytvorením fondu je možné systémovým spôsobom 

nahradiť rôzne iné podporné nástroje  a mechanizmy, napr.: podpora znevýhodnených regiónov, 

koncentrovať rôzne rezortné dotačné schémy 

Zdrojom fondu budú:  

- štátny rozpočet (o. i. aj výnosy z rekonštrukcie ústredných orgánov, organizácií, ale aj doterajšie 

transfery) 

- zdroje z fondov EU 

Príjemca: región, mestský región, účelová obec 

Distribúcia zdrojov do rozpočtu mestských regiónov: bloková dotácia regiónu/mestského regiónu 

Kritériá prerozdeľovania: 

- definovanie bonity/ typológia  regiónov (index sociálneho pokroku/rozvoja) 

- stanovenie podielu regiónov na čerpaní v každom roku 

- zmluva medzi fondom a regiónom 

Proces / 4-ročný cyklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. fond na podporu regionálnej dopravy 

 
cieľom fondu je: 

- podpora výstavbu ciest II. a III. triedy, vrátane mostov na nich,  

 
 
9 V protokole sme sa zaviazali plniť záväzky v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, cestnej 
infraštruktúry, vôd,....Realizáciou decentralizácie sa veľká časť zodpovednosti presunula na obce, mestá a vyššie 
územné celky. V rámci procesu sa opakovane zo strany centrálnych vlád tvrdilo, že štát bude riešiť tieto záväzky 
(modernizačný dlh). Nesplnenie záväzkov môže spôsobiť sankcionovanie zo strany EÚ, čo môžu neprajníci EÚ 
zneužiť vo svojich kampaniach. Do roku 2017 sa odhaduje rozsah nákladov na 8,0 mld. € (prof. Stanek, poradca 
predsedu vlády). Predstava, že takýto modernizačný dlh je možné vyriešiť napríklad iba uvoľnením sadzieb dane 
z nehnuteľnosti, alebo prirážkami k daniam nie je reálne. Jediným riešením je vytvorenie regionálneho 
modernizačného fondu  

preverenie 

vláda 

preverenie 
požiadavky,  
posúdenie 

programu, 

schválenie 

 

dohoda 

vláda/región 
zverejnenie 
dohodnutých 
opatrení, 
nacenenie 
a dohoda o výške 
podpory 

vypracovanie 

región 
analýza trendov, 
návrh, 
doloženie 
potrebnosti, 
stratégia, 
opatrenia 

Podklady, 

východiská 

vláda 
vyhodnotenie, 
príprava 
východísk 

realizácia 

vláda/región/
obec/nositeľ 
zmluva 
o financovaní, 
realizácia 
opatrení, 
vyúčtovanie, 
kontrola, 
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- odstraňovanie „úzkych miest“ na cestnej sieti (obchvaty, objazdy, ....) 

- podpora výstavby ciest v mestách a mestských regiónoch (v prvom rade v jadrových územiach 

mestských regiónov),  

- podpora ciest v horských oblastiach a okrajových územiach regiónov. Súčasťou zavedenia fondu 

bude jasné definovanie jadrových území mestských regiónov.  

Zdroje fondu 

- daň z minerálnych olejov, účelovo určená do fondu (na Slovensku ročne cca 1,0 mld. €), 

- diaľničné známky, 

- daň z motorových vozidiel. 

Predpokladom pre získanie podpory je existencia programu rozvoja mestského regiónu a preukázanie 

efektivity a trvalej udržateľnosti investície. Program rozvoja regiónu musí byť spresnený každé 4 roky. 

 

3. fond na podporu životného prostredia / envirofond  

 

- zákon o envirofonde 587/2004 

- zdroje fondu §2 

- druhy výdavkov : nakladanie s odpadmi, s odpadovými vodami, znečistenie ovzdušia, ochrana 

prírody a krajiny, iné navrhujeme doplniť o územné plánovanie, udržateľný rozvoj osídlenia  
 

 

hodnotenie dopadov legislatívnych zmien 
 

K zabráneniu presunu kompetencií bez adekvátneho objemu finančných prostriedkov bude potrebné 

zabezpečiť posúdenie finančných dopadov nezávislou inštitúciou. Do úvahy prichádza Najvyšší 

kontrolný úrad alebo napríklad Útvar hodnoty za peniaze, ktorý by na tento účel bolo potrebné 

kapacitne posilniť.  
 

financovanie mestských regiónov 

pri definovaní spôsobu financovania dobrovoľných a povinných úloh mestského regiónu je potrebné 

mať na zreteli, že tento región združuje obce, ktoré budú mať svoje vlastné príjmy, vrátane 

prostriedkov finančného vyrovnávania zdrojov aj záťaží v rámci celého Slovenska, čím sa prejaví 

princíp solidarity silnejších obcí a teda aj  regiónov so slabšími. 

Mestský región odporúčame ako viacúčelové združenie, právnickú osoba, kde: 

- financovanie manažmentu (úrad) bude zabezpečené členským príspevkom (napr. na obyvateľa 

alebo podľa daňovej sily obce na hlavu), z hospodárenia regiónu, podporou zo štátneho rozpočtu 

(aspoň prechodne) 

- dobrovoľné úlohy (dohoda obcí v regióne)  budú financované bottom up, t.j. z rozpočtov obcí sa 

presunú na základe vopred dohodnutého kľúča prostriedky do rozpočtu mestského regiónu ako 

členské (napr. v prepočet na obyvateľa obce alebo podiel na daňovej sile). Obce v mestskom 

regióne môžu vytvoriť „regionálny fond“ a definujú objem, zdroje, kritériá čerpania podľa druhov 

kompetencií (možnosťou objemu zdrojov môže byť % podiel daňovej sily obcí v mestskom 

regióne, % podiel na daňovom prírastku regiónu, % podiel na výnose z majetku regiónu,...), 

vytvoriť iný mechanizmus združovania prostriedkov na konkrétne projekty, žiadať o podporu zo 

štátneho rozpočtu (štát by mal podporovať najmä projekty, ktoré majú nadobecný význam) 
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- povinné úlohy musia mať vopred jasne stanovené zdroje financovania, ktoré budú kombináciou 

príjmov obcí, štátneho rozpočtu, fondov, fondov EÚ. Možné zdroje príspevkov štátneho rozpočtu 

na povinné úlohy, napr.: územné plánovanie, udržateľný rozvoj osídlenia, kvalita životného 

prostredia (envirofond), mestská a prímestská verejná doprava (fond na podporu regionálnej 

dopravy), správa, výstavba a údržba ciest (modernizačný fond, fond na podporu regionálnej 

dopravy), regionálne školstvo, vrátane odborného (školský normatív), odpadové hospodárstvo 

(poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad, envirofond) 
 

financovanie účelových obcí 
v prípade nahradenia spolupráce obcí v hraniciach mestského regiónu a vzniku účelovej obce budú 

zdrojmi jej financovania (okrem iných poplatkov a cudzích zdrojov) najmä: 

- regionálne školstvo (normatív) 

- odpadové hospodárstvo (poplatok za komunálny odpad, envirofond) 

- cestná infraštruktúra (modernizačný fond, fond na podporu regionálnej dopravy) 

- mestská a prímestská verejná doprava (fond na podporu regionálnej dopravy) 

- zásobovanie vodou a odkanalizovanie (vodné a stočné, envirofond, modernizačný fond) 
 

financovanie miest s osobitným určením 
 

 

Návrh úprav súvisí s návrhom celkovej zmeny financovania obcí.  

Odporúčania, ktoré budú upravené zákonom o meste Bratislava a o meste Košice : 

- koncentrovať daňovú politiku a daňový úrad do jedného celku 

- všetky daňové príjmy budú príjmom rozpočtu mesta z dôvodu nového mechanizmu finančného 

vyrovnávania 

- transfery z fondov budú príjmom rozpočtu mesta 

- na základe rozdelenia kompetencií sa upraví podiel mesta a mestských častí na rozpočte 

- podiel mestských častí sa rozdelí jednotlivým mestským častiam na základe vzorca, ktorí bude 

zohľadňovať kompetencie a podiel jednotlivých častí na nich  

 

financovania sociálnych služieb  
klient a nie zariadenie by malo byť nositeľom štátneho príspevku, čím príde k zmene úloh na strane 

obcí a odstráni sa pnutie medzi zriaďovateľmi pri prerozdeľovaní zdrojov. Zároveň sa vytvorí lepšie 

prostredie pre domácu opateru a vznik menších zariadení 

schéma finančných tokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
financovanie regionálneho školstva 
v prílohe 7 

Štátny príspevok z fondu 

odkázanosti 

Vlastné zdroje klienta 

Príspevok obce v rámci jej 

sociálnej politiky a zákona 

klient 

Súkromné zariadenie 

verejné zariadenia 
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finančné vyrovnávanie na úrovni obcí 
 
cieľ zmeny  

 

Cieľom finančného vyrovnávania zdrojov aj záťaží je : 
- väčšia spravodlivosť systému tým, že : 

o solidarita miest a obcí sa bude týkať iba vyrovnávania zdrojov (daňovej sily),  

o vyrovnávanie nadmerných záťaží socioekonomického charakteru, geograficko 

topografické záťaže a záťaže centier osídlenia na seba prevezme štátny rozpočet10, 

- posilnenie finančnej autonómie obcí, 

- garancia minimálnej daňovej sily obcí štátom, 

- znižovanie rozdielov finančnej sily obcí,  

- znižovanie nadmernej záťaže centier osídlenia, 

- umožnenie daňovej konkurencie v regionálnej a medzinárodnej dimenzií. 

- obmedziť napätie medzi zámermi centrálnej vlády a územnou samosprávou v prípade dopadov 

návrhu daňových zmien, 
 

zásady návrhu 
 

- oddelenie vyrovnávania zdrojov a záťaží, 

- vyrovnávanie zdrojov:  

o daňovej sily medzi obcami – horizontálne finančné vyrovnávanie 

o zavedenie minimálnej daňovej sily – vertikálne vyrovnávanie 

- vyrovnávania záťaží zo štátneho rozpočtu – vertikálne finančné vyrovnávanie, 

- uzákonenie väzby medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním,  

- prechodne dorovnávanie dôsledkov zmeny, 

- automatické posúdenie systému aspoň raz za volebné obdobie, 

- osobitným mechanizmom finančného vyrovnávania je úprava normatívneho financovania školstva.  
 

Finančné vyrovnávanie sa bude realizovať prostredníctvom nového zákona, ktorý nahradí súčasný 

zákon a vyhlášku 668/2005 11 . Zákon definuje ako sa vypočíta daňová sila obce, aký bude podiel 

horizontálneho a vertikálneho vyrovnávania, akým podielom sa budú obce s nadpriemernou daňovou 

silou podieľať na horizontálnom finančnom vyrovnávaní, minimálnu daňovú silu obcí, čo bude 

predmetom vyrovnávania záťaží a indikátory záťaží, prechodné vyrovnávanie dopadu zmeny 

 

 

 
10 Dôvody nahradenia súčasného vzorca: navrhované kritériá nezodpovedajú zmenám podmienok: demografia, 
klimatická zmena, kritérium veľkostnej kategórie nedostatočne zohľadňuje zaťaženia centier osídlenia, ... 
Súčasný vzorec nemotivuje obec k spolupráci, združovaniu a zlučovaniu obcí, vyrovnávanie rozdielov by malo 
byť podmienené efektívnym využívaním zdrojov z inej jurisdikcie a nie na nepovinné úlohy, ...vzchádzame z toho, 
že diskusia o zmene vzorca bude komplikovanejšia ako návrh nového systému aj vo väzbe na navrhovaný daňový 
mix a zámer zvýšenia majetkových daní a zníženia priamych daní 
11 Súčasťou finančného vyrovnávania je aj normatívne financovanie regionálneho školstva (školský normatív), 
ktoré  ostáva predmetom zákona o financovaní regionálneho školstva, ale uvažujeme s jeho úpravami 
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Vláda raz za tri/štyri roky preverí dopady, účinnosť a skúsenosti zavedenej úpravy a prerokuje ich 

s predstaviteľmi miest  a obcí. Správa bude základom pre návrh zmien a opatrení na zlepšenie systému. 

 
Očakávané prínosy, na rozdiel od súčasného stavu: 

 
- príde k zníženiu účelovo viazaných transferov zo štátneho rozpočtu obciam a ich nahradenie 

neúčelovými zdrojmi  vloženými do mechanizmu vyrovnávania záťaží, 

- príde k previazaniu miestnych a štátnych daní, tým, že sa do daňovej sily započítajú aj miestne 

dane, 

- bude existovať garancia minimálnej daňovej sily obce, 

- určí sa pomer podielu štátu (vertikálne finančné vyrovnávanie) a podielu obcí (horizontálne 

finančné vyrovnávanie) na finančnom vyrovnávaní, 

- garancia podielu medzi horizontálnym a vertikálnym finančným vyrovnávaním bude ukotvená 

v ústave  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

vyrovnávanie zdrojov 
- vyrovnávanie daňovej sily 

- minimálna daňová sila 

 

 

 

 

vyrovnávanie záťaží 
- geograficko topografických 

- socio demografických 

- centier osídlenia 

 

celková bilancia 

prechodné vyrovnávanie dopadu (napr. 4 roky) 

školský normatív 

 

Štátny rozpočet 

Vyrovnávanie 

disparít 

Minimálna 

daňová sila 

Vyrovnávanie geograficko –

topografických a 

socioekonomických záťaží 

Vyrovnávanie 

záťaží centier 

Centrá osídlenia 

daňovo podpriemerné obce Daňovo nadpriemerné obce 
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vyrovnávanie zdrojov 
 

Vyrovnávanie zdrojov je založené na zdrojovom potenciáli obcí, na ich daňovej sile.  Zohľadňuje z časti 

ekonomickú silu regiónu.  

 
Zohľadnenie trvalého pobytu daňovníka 
 

V súčasnosti je už možné previazať sídlo daňového poplatníka s odvedenou daňou s príjmu fyzických 

osôb. Zohľadnenie trvalého pobytu daňovníka 

- zvýhodňuje: 

o obce, z ktorých chodia ľudia pracovať do inej obce ako majú miesto trvalého pobytu 

o vyššie príjmy, z čoho profitujú aj obce odkiaľ dochádzajú DP do miest a nemajú v 

nich trvalý pobyt, 

- znevýhodňuje: 

o  územia s vyššou mierou nezamestnanosti, 

o regióny s nižšou mzdou , 

o regióny s menej  SZČO, alebo prežívajúce SZČO, neplatiace dane, živnosti z menšou 

pridanou hodnotou  

Znevýhodnenia sú riešené navrhovaným systémom. 

 

Daňová sila obce 

 

V našich podmienkach budú daňovú silu tvoriť miestne určiteľné výnosy dane: 

- výnos dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti 

- výnos dane z príjmu fyzických osôb z podnikania 

- zrážková daň 

- výnos dane z nehnuteľností 

- výnos zo špecifických miestnych daní  

Daňová sila sa prepočíta na 1 obyvateľa. Zároveň sa vypočíta priemerná daňová sila na území 

Slovenska. Obce s výnosom nad priemer považujeme za zdrojovo silné a budú prispievať do koša 

finančného vyrovnávania. Ostatné obce sú zdrojovo slabé a budú príjemcom z koša finančného 

vyrovnávania.   
 

Vyrovnávanie zdrojov  

 

sa realizuje prerozdeľovaním (solidarita medzi obcami 

(horizontálne vyrovnávanie) a centrálnou vládou zo 

štátneho rozpočtu (vertikálne vyrovnávanie) a   

pozostáva z dvoch opatrení: 

- vyrovnávanie disparít (horizontálne vyrovnávania 

- garancia minimálnej daňovej sily (vertikálne 

vyrovnávania) 
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Vyrovnávanie disparít12 
 

- ide o horizontálne vyrovnávanie, t.j. silnejšie obce prispejú slabším 

- vypočíta sa priemerná daňová sila (DzN, dane za špecifické služby, DPFO) na obyvateľa obce 

- zákon určí akým podielom  sa budú podieľať  obce s nadpriemernou daňovou silou (30-50%)na 

finančnom vyrovnávaní 

 

Príklady 

- ak bude priemerná daňová sila obcí v SR 1000 € na obyvateľa a mesto bude mať 1500 a v zákone 

bude 50% z nadpriemeru tak mesto prispeje do koša 250 € (1500 – 1000 x 0,5), tak obec A bude 

mať daňovú silu 1 250 € t. j. stále nad priemer 

- ak bude mať obec  B 800 € / obyvateľa dostane 50% z 200 € t.j. 100% a bude mať 900 €/obyv. 

-  obec C bude mať 400 € /obyvateľa dostane 50% z 600 €, t.j. bude mať 700 €/ obyvateľa 
 

 
Minimálna daňová sila 
 

- túto bude garantovať štát zákone 

- zákon stanoví že v minimálna daňová sila musí byť 80-100 % priemernej daňovej sily na 

obyvateľa po vyrovnaní disparít 

 

Príklad:  ak priemerná daňová sila je 1000 €/ obyvateľa, zákon stanoví 90% a minimálnu daňovú silu, 

t.j. 900 €, tak : 

- obce B, ktorá po dorovnaní má 900 €/ obyv. nedostane nič 

- obec C dostane 900 – 700 = 200 € od štátu 

 

vyrovnávanie záťaží 
 

Vyrovnávanie záťaží odbremeňuje vidiecke obce, aj horské a centrá regiónov, ktoré sú vystavené 

zvýšením výdavkom na zabezpečovanie služieb. Pritom nemusí automaticky platiť, že tieto záťaže vždy 

znamenajú vyššie náklady.  Záťaže sa vyrovnávajú sa cez štátny rozpočet a ich výška sa určí každé 4 

roky Národnou radou. Zároveň sa definuje aj jej rozdelenie do oblastí a podľa kritérií sa rozdelia medzi 

obce/regióny. 

Zdroje : 

- časť súčasných  transferov na bežné výdavky (v roku 2018 tvorili, vrátane úhrad nákladov na 

prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy cca 1,9 mld. €, z toho prenesený výkon cca 1,5 mld. €) 

- rezerva predsedu vlády SR 

- rôzne grantové schémy  

- podpora znevýhodnených okresov 

- ...... 

 
12 poznámka:  bude potrebné variantné prepočítanie vyrovnávania disparít s dopadom na minimálnu daňovú silu 
(napr. 30%,40%,50%) , finančné vyrovnávanie by malo byť rozdelené medzi obce a štátny rozpočet , t.j. napr. : 
podiel HFV by mal byť min.2/3 a max 4/5 VFV , pričom minimálne daňová sila na obyvateľa by mala byť 85% 
priemeru, bilancia dopadov záťaží na štátny rozpočet, 
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Zdroje sú obciam poskytované v súlade so zákonom o štátnom rozpočte jednotlivými ústrednými 

orgánmi. S cieľom minimalizácie tokov a afektívnejšie ho využívania prostriedkov, ako aj s cieľom 

odstrániť diskusie o nedofinancovávaní  preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy odporúčame: 

- ponechať účelové určenie na úhradu regionálneho školstva (cca 1,3 mld. €) 

- objem ostatných transferov presunúť do vyrovnávania záťaží (cca 600 mil. €) 
 
 

Návrh indikátorov 
 
- geograficko topografické, ktoré slúžia na „odškodnenie“ horských obcí a obcí s nízkou hustotou 

osídlenia 

o záťaže z polohy obce 

▪ ukazovateľ: nadmorská výška nad priemerom na Slovensku, zohľadňuje napr. 

vyššie výdavky na zimnú údržbu, na údržbu infraštruktúry,..) 

o  záťaže roztrieštenej štruktúry osídlenia 

▪ ukazovatele:  podpriemerná hustota obyvateľov a  obec s menej ako 250 

obyvateľmi, zohľadňujú vyššie náklady na infraštruktúru (cesty, voda, energie), na 

školstvo, na dostupnosť zdravotníctva, napojenie na verejnú dopravu..) 

- sociálno demografické13 , ktoré zohľadňujú nadmerný podiel chudobných obyvateľov, starých 

obyvateľov, indikátory: 

o počet poberateľov sociálnych dávok / počet nezamestnaných 

o nadpriemerný počet obyvateľov 62+ (64+) 

 

vyrovnávanie zaťaženia centier osídlenia 
 
existujú rôzne druhy zaťaženia, ale aj výhody, centra 

osídlenia: 

- zaťaženie centra v užšom slova zmysle 

patria sem výdavky na zabezpečovanie úloh, ktoré 

znáša centrum osídlenia a pri ktorých nebol dodržaný 

princíp fiskálnej ekvivalencie, to znamená, že 

obyvatelia inej obce profitujú zo služieb, ktoré 

poskytuje centrálna obec, bez toho, aby za to platili. 

Z viacerých zahraničných štúdií sa ukázalo že 

najväčšie zaťaženie je oblastiach: kultúra, voľný čas, vzdelanie, zdravotníctvo, bezpečnosť 

a doprava 

- zaťaženie centra v širšom slova zmysle (štrukturálne zaťaženie) 

Jedná sa o náklady centrálnej obce, ktoré je potrebné vynaložiť na vlastných obyvateľov 

a vyplývajú zo špecifickej štruktúry mestského obyvateľstva, pretože sociálna segregácia v regióne 

viac dopadá na centrálne mesto  

- výhody centra v užšom slova zmysle 

jedná sa o výdavky okolitých obcí, ktoré vynakladajú na svojom území a zvýhodňujú obyvateľov 

centra osídlenia, ale nie sú v plnej výške obyvateľmi centra platené  

- výhody centra v širšom slova zmysle 

 
13 Alternatívne zvážiť využitie „sociálneho indexu“, ktorý navrhujeme pri financovaní regionálneho školstva 
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vo všeobecnosti vznikajú najmä z polohy, lepšej dostupnosti centra a daňovou silou podporujúcou 

kúpnu silu. Na Slovensku je daňová sila miest/ centier osídlenia do značnej miery obmedzovaná 

veľmi solidárnym systémom vyrovnávania daňovej sily obcí mechanizmom prerozdeľovania dane 

z príjmov fyzických osôb.14  

 

návrh 

- centra osídlenia mestá obdržia na čiastočne pokrytie preukázaných nadmerných výdavkov 

v oblasti napr. kultúra, voľný čas, bezpečnosť...paušálnu dotáciu, ktorá sa každoročne určí v rámci 

rokovaní o štátnom rozpočte na základe posúdenia  

 

zahraničné príklady vyhodnotenia finančného zaťaženia centra (Švajčiarsko): 

- V meste Schaffhausen boli kvantifikované výhody a nevýhody centra  v užšom aj širšom slova 

zmysle. Vychádzalo sa z prieskumov užívateľov služieb a z dát získaných v iných mestách. 

Výsledkom bolo zistenie že výhody centra predstavujú v priemere iba cca 12%, (podľa druhov 

v rozmedzí 5-15%) celkových nákladov zaťažujúcich centrum 

- Ministerstvo regionálneho rozvoja vypracovalo štúdiu zaťaženia centier osídlenia vo švajčiarskych 

veľkých a stredných aglomeráciách. V prvom kroku porovnali výdavky na hlavné služby na 

obyvateľa v jadrovom meste a v obciach regiónu. Ukázalo sa, že výdavky v centrách boli výrazne 

vyššie ako v obciach (+84%). Prakticky pri všetkých skúmaných službách sú výdavky v centrách 

výrazne vyššie čo odzrkadľuje vyššiu životnú úroveň a vyššie nároky. Sú však značné rozdiely medzi 

jednotlivými úlohami. Najvyššie výdavky sú v oblasti bezpečnosti, kultúry, voľného času, 

zdravotníctva (3x), najnižšie rozdiely sú vo vzdelávaní (+ 1%). Po odrátaní dotácií, transferov 

a poplatkov za rozdiel znížil z 84% na 44%, čo tiež značí, že centrálne mestá cca 40% svojich 

zvýšených výdavkov pokrývajú z transferov a dotácií z vyššej úrovne. 

- Centrálne mestá sú, vzhľadom na vyššie výdavky, odkázané na vyššie daňové príjmy. Tie sú 

realizované sčasti vyšším daňovým zaťažením. V centrálnych mestách regiónov a aglomerácií býva 

daňové zaťaženie o 10-13% vyššie ako v obciach regiónu. Z toho vyplýva v centrálnych mestách aj 

vyšší podiel celkových daní na hlavu (vo Švajčiarsku najmä z väčšieho výnosu daní z príjmu 

právnických osôb). Daňová sila v centrálnom meste je cca o 49% vyššia ako v okolitých obciach. 

 
 

 
14  Nadmernú solidaritu, súčasného daňového systému (pravidlá pre miestne dane, prerozdeľovanie dane 
z príjmu fyzických osôb)  je možné ukázať na príklade mesta Trnava, ktoré plní úlohu krajského centra osídlenia, 
je nielen pracovným centrom, ale aj miestom kde pôsobí viac ako 70% podnikateľov, školským, zdravotníckym, 
kultúrnym,... centrom. Daňová sila mesta Trnava, v prepočte na trvalo bývajúceho obyvateľa, bola v roku 2013 
iba o 3,5% vyššia ako priemer v okrese Trnava, výrazne nižšia ako obec s existujúcou jadrovou elektrárňou (23% 
daňovej sily obce), ale aj iných obcí kde sa usídlili logistické centrá alebo vznikli priemyselné areály (napr. 
Voderady, Zavar,..), pričom mesto poskytuje rozsiahle služby aj obyvateľom týchto obcí. Ani v prípade celkovej 
finančnej sily, ktorá zahŕňa nielen daňové príjmy, ale aj transfery a dotácie nie je situácia výrazne odlišná. 
Obdobné zistenia platia aj pre iné mestá, centrá osídlenia 
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väzba medzi horizontálnym a vertikálnym vyrovnávaním,  
 
t.j. koľko do vyrovnávania prispievajú samosprávy a koľko štát,  by mala byť ukotvená v ústave. Napr. 

horizontálne vyrovnávanie musí dosiahnuť výšku minimálne 2/3 a maximálne 4/5 vertikálneho 

vyrovnávania.  

 

Príklad: 

40% odvod nadpriemernej súčasnej daňovej sily do vyrovnávania záťaží predstavuje  horizontálne 

vyrovnávanie cca 526 mil. €.  

Z uvedeného vyplýva,  že do systému vertikálneho finančného vyrovnávania bude potrebné zo strany 

štátneho rozpočtu v rámci súčasných parametrov vložiť minimálne  657 mil.  a max. 789 mil. €, z toho 

bude garancia  minimálnej daňovej sily zo strany štátu reprezentuje cca 39 mi. € a zvyšných 598 mil. € 

- 750 mil. € bude pre vyrovnávanie záťaží. 
 

 

prechodné vyrovnávanie dopadu zmeny 
 

 

Cieľom je zmierniť dopady zmeny v období prechodu na nový systém. Opatrenia navrhujeme uzákoniť 

na obmedzenú doba trvania (napr. 3-4 roky). V zákone bude definované maximálne zaťaženie, 

minimálne oslobodenie od záťaže a kroková úprava, t.j. každoročný pokles objemu vyrovnávania. 
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regionalizácia štátu je podmienená odovzdaním nových 
úloh a právomocí regiónom 
 
 
 
 

Regionálna samospráva má zmysel iba v prípade odovzdania ďalších úloh územnej 

samospráve 

Vo vládnej koncepcii decentralizácie z roku 2000 sa počítalo s „odovzdaním veľkej časti zodpovednosti 

územnej samosprávy za hospodársky rozvoj územia, za riešenie problémov nezamestnanosti...“ Vyšší 

územný celok mal plniť najmä úlohy v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja územia, vyrovnávať 

rozdiely vo vybavenosti spravovaného územia a zabezpečovať spoločné služby pre všetky obce a ich 

obyvateľov, ktoré nie je možné plniť obcami. Uvedená predstava sa dostatočne nepremietla do 

následných legislatívnych úprav. 

 

Regionálna samospráva mať jasne vymedzený okruh úloh, za ktoré budú zodpovedať,15  

Podľa ústavy SR neexistuje nadradenosť vyšších územných celkov nad obcami, práve naopak, vyššie 

územné celky sa odvíjajú od obci, 16  a preto prípadná existencia regionálnej samosprávy nemá 

ovplyvňovať organizáciu, úlohy a financovanie miestnej úrovne samosprávy a ani navrhovanú 

spoluprácu miest a obcí. Je potrebné zabrániť duplicitnému výkonu úloh s miestnou samosprávou 

a musí existovať oddelený systém s relevantným podielom vlastných zdrojov. 
 

Vytvorenie regionálnej samosprávy má význam iba vtedy, ak sa tým vytvoria predpoklady  

pre realizáciu diferencovanej hospodárskej politiky založenej na endogénnom potenciály a s tým 

súvisiacu regionálne diferencovanú daňovú a odvodovú politiku. 
 

Vznik regionálnej samosprávy považuje Únia miest Slovenska za zmysluplný iba vtedy, ak : 

1. kreovanie orgánov vyšších územných celkov bude v súlade s Ústavou SR; 

2. zmena počtu a vymedzenia hraníc vyšších územných celkov bude zodpovedať rozsahu úloh, ktoré 

im budú zverené, zohľadní homogénnosť regiónov, dopravnú regionalizáciu Slovenska 

a špecifickosť hlavného mesta SR, Bratislavy;17  

3. súčasťou regionalizácie Slovenska bude následná zásadná reorganizácia ústredných orgánov 

štátnej správy a ich podriadených organizácií, kde sú skryté najväčšie rezervy fungovania štátu; 

4. vymedzenie vyšších územných celkov bude zohľadnené pri zmene volebných obvodov s cieľom 

prepojiť zodpovednosť volených predstaviteľov s rozvojom regiónov a poskytovaním služieb 

v nich, 

5. súčasťou zmien bude aj zmena terminológie 

 
15 V súčasnosti ústava neobsahuje jasné vymedzenie úloh vyšších územných celkov, dokonca im ponecháva 
rovnako ako obciam možnosť konať v oblastiach, ktoré nie sú dôsledne upravené zákonmi, čo spôsobuje v praxi 
problémy. 

16 Ústava Slovenskej republiky: Čl. 2 Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ku vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo priamo. ... Čl. 64 Základom územnej samosprávy je obec. 

17 Z dôvodu očakávaných trendov, návrhu prerozdelenia úloh, ale aj z praktických dôvodov odporúčame, aby 
nové regióny vznikli spájaním/rozdelením existujúcich vyšších územných celkov. 
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6. do ich pôsobnosti budú zaradené úlohy18:  

a. hospodársky rozvoj, vrátane politiky zamestnanosti a odborného školstva,  

b. špecifické vzdelávanie (dospelí, zdravotne znevýhodnení),  

c. daňová politika, 

d. regionálna doprava, vrátane stanovenia úhrady výkonov vo verejnom záujme a udeľovania 

licencií, 

e. regionálne cesty (cesty II. a III. triedy), 

f. regionálne železnice, 

g. ochrana životného prostredia, krajinné plánovanie, 

h. zdravotníctvo (nad rámec minimálnej verejnej siete, ambulantní lekári...); 

7. niektoré úlohy bude spoločne vykonávať centrálna vláda a vyšší územný celok (zdravotníctvo, 

ochrana životného prostredia), v iných spolupracovať s mestami/mestskými regiónmi, napríklad 

regionálna doprava; 

8. vzhľadom na uvedený význam druhej úrovne samosprávy budú mať jej predstavitelia možnosť 

zákonodarnej iniciatívy; 

9. vzhľadom na úlohy budú zdrojmi ich financovania: 

a. transfery zo štátneho rozpočtu (odborné školstvo a špecifické vzdelávanie, cestná 

a regionálna doprava), 

b. výnosy z daní, napríklad daň z motorových vozidiel (cestná a regionálna doprava), daň z príjmu 

právnických osôb, v prípade zavedenia environmentálna daň (životné prostredie), 

c. fondy (regionálny rozvoj, regionálna doprava); 

10. bude zavedený obdobný mechanizmus finančného vyrovnávania navrhovaný  v prípade miestnej 

úrovne, t. j. vyrovnávanie zdrojov (horizontálne medzi regiónmi), vyrovnávanie záťaží (vertikálne 

zo štátneho rozpočtu),   

 

V prípade nenaplnenia uvedených navrhovaných zmien považuje Únia miest Slovenska 

regionálnu samosprávu za zbytočnú a bude podporovať zmenu Ústavy SR, s vypustením 

tejto úrovne verejnej správy z nej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
18 Niektoré úlohy majú aj súčasné vyššie územné celky. Pre stabilitu systému by mali byť hlavné úlohy zahrnuté 
do ústavy, čím by sa tiež zabránilo prelínaniu duplicitám úloh regionálnej a miestnej samosprávy 
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Príloha 1 

návrh téz zákona o finančnom vyrovnávaní obcí 

Zákon rieši: 

- vyrovnávanie daňovej sily daňovo slabších daňovo silnejšími obcami a príspevok štátu daňovo 

slabším obce (medziobecná solidarita), 

- financovanie geografickotopografickej a sociálnodemografickej záťaže zo štátneho rozpočtu. 

 

Cieľom je: 

- posilnenie finančnej autonómie obcí, 

- zmiernenie rozdielov finančnej schopnosti plniť úlohy a daňového zaťaženia,  

- zachovanie daňovej konkurencieschopnosti v národnom aj medzinárodnom ponímaní, 

- zabezpečenie minimálnej daňovej sily každej obce, 

- zmiernenie nadmernej záťaže obcí vyplývajúce z ich geograficko-topografických a socio-

demografických podmienok, 

- vytvoriť primerané vyrovnávanie záťaže centier osídlenia medziobecnou solidaritou, 

- previazanie miestnych dani so štátnymi daňami (daňový mix). 

 

Vyrovnávanie zdrojov (daňovej sily) obcami a štátom 

Potenciál zdrojov (daňová sila): 

- daňová sila obce sa vypočíta ako súčet výnosov miestnych daní (nie poplatkov) a výnosov dane 

z príjmu fyzických osôb, 

- v spolupráci s obcami štát ročne spočíta daňovú silu na obyvateľa obce na základe výnosov za 

posledné tri roky a stanoví každoročne priemernú daňovú silu na 1 obyvateľa, 

- obce s vyššou ako priemernou daňovou silou prispejú obciam s nižšou ako priemernou 

daňovou silou. 

Financovanie vyrovnávania daňovej sily: 

- štát a daňovo nadpriemerné obce poskytnú zdroje pre vyrovnávanie, 

- celkový ročný objem zdrojov poskytnutých daňovo silnejšími obcami tvorí minimálne XX %, 

maximálne XX % príspevku štátu. 

Zabezpečenie prostriedkov: 

- Národná rad SR určí na 4 roky základný príspevok daňovo silnejších obcí a štátu, pričom každé 

4 roky prerokuje správu o dopadov opatrenia a zohľadňuje medzinárodnú 

konkurencieschopnosť daňovej záťaže, 

- Vláda SR upraví druhý, tretí a štvrtý rok príspevky podľa vývoja daňových výnosov, 

- daňovo silnejšie obce stanovia svoj podiel na vyrovnávaní ako % medzi ich daňovou silou 

a priemerom na Slovensku. 
 

Rozdelenie zdrojov vyrovnávania: 

- štát každý rok rozdelí zdroje finančného vyrovnávania podľa daňovej sily obcí 

s podpriemernou daňovou silou a v prepočte na 1 obyvateľa. Príspevok rastie progresívne 

s rastúcim rozdielom medzi vlastnými zdrojmi a priemerom na Slovensku. Poradie obcí sa 

príspevkom nesmie zmeniť, 

- prostriedky sú poskytnuté bez definovania účelu, 
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- cieľom je zabezpečenie minimálnej daňovej sily obcí na obyvateľa (napríklad 80 – 90  % 

priemeru na Slovensku. 

 

Vyrovnávanie záťaží štátom 

Geograficko topografické záťaže: 

- štát poskytne vyrovnanie nadmerne zaťažením obciam, 

- kritériami sú najmä nadpriemerné hodnoty zvolených ukazovateľov 

Sociodemografické záťaže: 

- štát poskytne nadmerne zaťažením obciam vyrovnanie, 

- kritériami sú najmä nadpriemerné podiely zvolených ukazovateľov 

Štát prispieva aj nadmernému zaťaženiu vybraných centier regiónov/aglomerácií na základe jeho 

preukázania. 

 

Zabezpečenie zdrojov a rozdelenie 

- Národná rad SR stanoví na 4 roky základný príspevok na vyrovnávanie záťaží, pričom 

zohľadňuje celkový vývoj v štáte, 

- Vláda SR každý rok prispôsobuje objem prostriedkov v rámci schvaľovania štátneho rozpočtu, 

- vláda stanoví kritériá prerozdeľovania na základe dohody s obcami (združeniami obcí), 

- prostriedky budú poskytnú bez určenia účelu. 

o Vláda upraví prerozdelenie zdrojov medzi obcami ak: 

o boli zadané chybné údaje, 

o ak sa pre minimálne XX % obcí zmenou podmienok premietnu dopady vyrovnávania 

negatívne. 
 

Medizobecná solidarita 

Povinnosť spolupráce: 

- štát môže prostredníctvom zákona prinútiť obce k spolupráci vo väzbe na vyrovnávanie záťaží, 

- povinnosť môže mať formu všeobecného usmernenia alebo pre konkrétne úlohy, 

- povinná spolupráca môže byť zabezpečená formou združenia obcí ako právnických osôb alebo 

zmluvnými vzťahmi, 

- štát môže povinnosť spolupráce určiť maximálne na 20 rokov a môže hocikedy, vzhľadom na 

zmenu podmienok, povinnosť zrušiť, pričom obce môžu požiadať o zrušenie povinnosti 

najskôr po 4 rokoch 

Cieľom je: 

- zabezpečenie minimálnej dostupnosti verejných služieb, 

- hospodárne zabezpečovanie úloh obcí v spolupráci s inými obcami, 

- podpora zlučovania obcí. 

 

Správa o účinnosti 

- Vláda predloží každé 4 roky NR SR správu a účinnosti a efektívnosti zákona. 

- Správa preukáže naplnenie cieľov a účinnosť zákona a navrhne prípadné opatrenia na 

nasledujúce obdobie. 

- Účinnosť opatrení povinnej spolupráce bude osobitnou súčasťou správy. 
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Prechodné ustanovenia 

Dorovnanie dopadov zmeny: 

- štát a obce poskytnú finančné prostriedky obciam s nadmerným dopadom zmeny systému, 

- do „tvrdosti“ opatrení sa nezapočítavajú prostriedky na vyrovnávanie záťaží, 

- štát uhradí  ...% a obce %  potrebných zdrojov, 

- NR SR stanoví mieru vyrovnania tvrdosti, ktorá bude stanovená na 8 rokov a bude sa každý 

rok znižovať napr. o 5 %. Príspevok obcí sa prepočíta na 1 obyvateľa, 

- NR SR môže určiť ukončenie vyrovnávania tvrdosti na základe celkového vývoja v štáte, 

- vláda prerozdelí zdroje obciam v určenom prechodnom období, pričom to vopred prerokuje 

s obcami, 

- obec príde o príspevok ak jej daňová sila presiahne priemernú daňovú silu na Slovensku, 

- príspevok nebude účelovo viazaný. 
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Príloha 2 

vyrovnávanie zdrojov 
 

vyrovnávanie zdrojov je jednou časťou zmeny systému, tou druhou je vyrovnávanie záťaží, ktoré 

zohľadňuje sociálno ekonomické, ale ja geograficko topografické rozdiely 

 

nespravodlivosť súčasného stavu: 

Porovnanie : súčasný podiel na výnose DPFO (stl.5) vs. výnos zohľadnenia trvalého bydliska daňovníka pred 
vyrovnaním (stl.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východiská 

- dáta za rok 2018 

- 40% solidarita obcí aj po započítaní miestnych daní 

- garancia 80% priemeru min. daňovej sily štátnym rozpočtom  

- silnejšie obce prispievajú cca 530 mil. €,  

 
Dopady 
- priemerná daňová sila 458,62 € / obyv. 

- minimálna daňová 367 €/obyv.,  

- silnejšie obce prispievajú slabším vo výške 526 mil. € 

- garancia štátu min. daňovej sily  137,31 mil. € 

- podiel obcí s garanciou štátu 26% (cca 757 obcí),  

- štát by mal prispieť 660 – 800 mil. na záťaže (4/5 alebo 2/3),  
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Dopad na vybranú vzorku miest (členské mestá ÚMS v čase prepočtov) 

Porovnanie súčasného výnosu (str.5) a po zohľadnení trvalého pobytu daňovníka a 40% solidarity 
Žiadne mesto zo vzorky nekleslo pod minimálnu daňovú silu.  

 
 MD DPFO  

súčasný vzorec 
 

DS 
dnes 

DPFO zohľadnený trvalý 
pobyt daňovníka 

 

DS pred 
vyrovnaní

m 

Po 
vyrovnaní* 

 

Dopad po 
vyrovnaní 
zdrojov a 
súčasnosť 

mesto €/obyv € €/obyv €/obyv € €/obyv €/obyv €/obyv €/obyv 

1 4 2 3 5 6 7 8 9 10= 9-5 

Banská Bystrica 95,42 33 715 571 430,45 525,87 44 243 732 564,86 816,77 673,51 + 147,64 

Bratislava 169,15 243 900 760 563,46 732,61 471 185 541 1 088,53 1 559,25 1119,00 + 386,39 

Čierna nad Tisou 126,25 1 271 577 353,90 480,15 806 044 224,34 412,74 431,09 - 49,06 

Gbely 68,73 2 101 302 408,89 477,62 2 631 149 512,00 772,58 616,99 + 139,37 

Hlohovec 103,65 8 296 752 385,75 489,40 11 648 905 541,61 795,31 660,63 + 171,23 

Hnúšťa 22,13 2 767 948 371,29 393,42 1 664 456 223,27 307,25 367,80 - 25,62 

Holíč 75,80 4 403 358 394,07 469,87 4 933 977 441,56 639,69 567,26 + 97,39 

Hurbanovo 60,20 2 925 341 391,51 451,71 2 521 289 337,43 491,11 487,11 + 35,40 

Ilava 123,69 2 204 455 405,23 528,92 2 711 420 498,42 760,19 639,56 + 110,64 

Kežmarok 41,51 7 666 740 468,03 509,54 5 492 413 335,29 469,69 465,26 - 44,38 

Kolárovo 53,27 3 889 092 368,77 422,04 2 912 384 276,16 405,94 427,01 + 4,97 

Komárno 56,20 12 407 789 365,72 421,92 11 087 611 326,81 473,55 467,57 + 45,65 

Košice 97,43 107 791 539 451,47 548,90 129 158 845 540,96 788,26 656,40 + 107,50 

Kremnica 46,47 2 656 083 500,58 547,05 2 111 447 397,94 554,65 516,24 -30,81 

Leopoldov 183,95 1 422 832 343,35 527,30 2 609 467 629,70 988,10 776,31 +249,01 

Levoča 37,04 6 973 003 472,52 509,56 4 128 940 279,80 394,35 420,06 -89,50 

Liptovský Mikuláš 105,10 13 171 545 422,25 527,35 13 665 136 438,07 664,54 582,17 +54,87 

Lučenec 66,66 10 947 740 393,73 460,39 8 850 932 318,32 473,17 467,35 + 6,96 

Martin 92,27 23 945 416 438,42 530,69 29 365 743 537,66 778,88 650,77 +120,08 

Medzev 12,54 2 020 742 454,51 467,05 1 112 622 250,25 332,13 382,72 -84,33 

Moldava n/B 22,59 4 668 215 411,95 434,54 3 690 050 325,63 438,84 446,75 +12,21 

Nitra 124,22 33 149 774 432,45 556,67 47 825 437 623,90 920,97 736,03 + 179,36 

Nová Baňa 53,55 3 040 740 415,46 469,01 2 834 736 387,31 548,16 512,34 +43,33 

Nové Zámky 69,30 14 232 638 375,54 421,85 17 548 026 463,02 660,60 579,81 +157,96 

Partizánske 46,31 8 433 139 375,56 421,87 7 853 928 349,76 492,88 479,23 +57,36 

Pezinok 82,90 9 470 983 411,75 494,65 19 488 722 847,26 1 164,89 882,38 + 387,73 

Poltár 36,06 2 577 249 457,61 493,67 1 240 939 220,34 317,44 373,91 -119,76 

Prešov 69,60 40 609 176 457,93 527,53 35 993 660 405,88 587,93 536,21 + 8,68 

Prievidza 53,63 17 531 629 380,63 434,26 19 000 865 412,53 580,45 531,72 + 97,46 

Rožňava 51,14 8 228 370 428,96 480,13 5 947 878 310,08 447,12 451,72 -28,41 

Šamorín 93,88 5 891 831 442,53 536,41 8 321 948 625,05 892,10 718,71 + 182,30 

Tr.Teplice 158,57 1 523 057 365,59 524,16 1 620 160 388,90 655,22 576,58 + 52,42 

Trenčín 106,27 23 042 016 416,42 522,69 30 451 518 550,33 809,07 668,89 + 146,20 

Trnava 118,05 26 086 008 400,05 518,10 46 330 116 710,51 1 025,40 798,69 + 280,59 

Tvrdošín 26,39 4 204 346 455,81 482,20 3 192 099 318,10 458,61 458,61 -23,59 

Vráble 115,45 3 562 256 415,81 531,26 5 408 105 631,27 921,61 736,41 + 205,15 

Vrbové 37,20 2 649 447 445,51 482,71 2 737 077 460,25 624,95 558,42 + 75,71 

Vysoké Tatry 390,25 2 076 100 513,63 903,88 1 903 242 470,87 991,57 778,39 -125,49 

Zlaté Moravce 81,15 4 732 644 412,79 493,94 5 414 704 472,28 684,28 594,01 + 100,07 

Zvolen 69,57 17 050 135 402,88 472,45 21 104 977 498,69 706,42 607,30 + 134,85 

Želiezovce 80,99 2 625 600 387,71 468,70 2 322 583 342,97 518,98 494,83 + 26,13 

Žilina 110,18 36 625 429 453,23 563,41 46 908 973 580,48 851,49 694,34 + 130,93 

Priemer SR        367,00  
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Príloha 3 

Sociálny index 
 

Pri aplikácii sociálneho indexu vychádzame z návrhu aby boli predškolské a školské zariadenia 

združené do školských obvodov s minimálne stanoveným počtom žiakov. Školský index nemožno 

používať pre jednotlivé školy. 

  

Čo je sociálny index 

 

Na základe väčšiny odborných analýz má sociálna situácia najväčší vplyv na vzdelanostnú úroveň 

žiakov. Čím je situácia horšia, tým je aj školský úspech horší. Deti z privilegovaných vrstiev dostávajú 

väčšiu podporu a tým lepšie môžu v škole obstáť. 

Školské obvody vykazujú rôznu sociálnu situáciu detí a preto potrebujú rozličný rozsah prostriedkov 

na dosiahnutie primeraného vzdelania detí.  

Sociálny index je ukazovateľ, obsahujúcim, resp. reagujúcim na tieto odlišnosti pedagogického procesu. 

Má reflektovať na to o koľko viacej zdrojov potrebuje školský obvod s horšou východiskovou situáciou 

detí oproti obvodu s lepšou štruktúrou. Sociálny index sa prepočíta každý rok. 

Bude pozostávať z troch komponentov: 

1. podiel detí v školskom obvode s iným materinským jazykom ako slovenským (menšiny, iní štátni 

príslušníci) na celkovom počet detí s iným ako materinským jazykom slovenským 

2. podiel detí vo veku 5 – 14 rokov v školskom obvode, ktorých rodičia sú poberatelia sociálnych 

dávok na celkovom počte takýchto detí 

3. podiel detí v školskom obvode, ktorých rodičia majú čistú mzdu nižšiu ako je priemer v obvode na 

celkovom počte takýchto detí. Počítajú sa deti rodičov, ktoré majú aspoň na jedno dieťa daňovú 

úľavu  

Sociálny index stanoví poradie školských obvodov a určí o koľko viac získa školský obvod s horšou 

východiskovou pozíciou, ako školský obvod s lepšou pozíciou. 

Interval sa bude pohybovať v rozpätí 100 (školský obvod s najmenšou potrebou) až 120 (najväčšia 

potreba), t.j. školský obvod s najväčšou potrebou získa viac o 20% zdrojov ako školský obvod 

s najmenšou potrebou. 

Kvôli stabilite sa bude pre prideľovanie zdrojov vychádzať z priemeru výšky sociálneho indexu za 

posledné tri roky. 
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Príloha 4 

Pridelenie úloh a zodpovednosti 
 

deregulácia, obmedzenie povinných úloh verejného sektora 
 
Verejná správa by nemala preberať úlohy, ktoré môžu byť prinajmenšom rovnako dobre alebo 

rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi, slobodnými povolaniami, živnostníkmi. 

Potom, čo bolo po roku 1948 všetko zoštátnené existuje od roku 1989 pre Slovensko jediná cesta, 

realizovať všetky formy decentralizácie, aby sme sa dokázali vyrovnať úspešným štátom 

a s očakávanými trendmi. 

Čím viac záležitostí chceme, aby za občanov riešil verejný sektor, čiže politika, tým viac podporujeme 

byrokraciu, neefektívnosť využívania financií  a majetku, ale aj priestor pre klientelizmus a korupciu. 

Nakoniec aj problémom malých obcí  nie je ich malosť, ale najmä byrokracia, množstvo nadbytočných 

zákonov a nariadení. Za obdobie od presunu kompetencií v rokoch 2002-2004 sa počet rôznych úloh 

obcí takmer zdvojnásobil a podiel bežných výdavkov na celkových výdavkov sa zvýšil takmer o 10% 

(dnes sa blíži k 90%), čo svedčí o rastúcej byrokracii.  

 
výber daní nemá podporovať úrady, zabezpečovať platy volených predstaviteľov a úradníkov, ale 
má posilňovať poskytovanie služieb.  
 
Vtiahnutím poskytovateľov zo súkromného sektora sa môžu objaviť skutočné úspory. Je možné 

reštrukturalizovať miestne služby tak, že sa ušetrí a  bude dokonca možné dane znížiť. Inými slovami 

presunom úloh na mestá a obce a ich prostredníctvom na súkromný sektor, tam kde je to efektívne 

pri rešpektovaní regionálnych disparít, sa otvorí priestor pre menej byrokracie, prerozdeľovania 

a zasahovania politiky do kvality života občanov. Nahradenie verejného sektora súkromným umožní: 

ekonomizáciu efektov (úspora nákladov alebo zníženie rozpočtových výdavkov), úsporu času, transfer 

know – how zo súkromnej sféry, rozšírenie kapacít na miestnej úrovni, lepšiu dostupnosť služieb. Preto 

odporúčame spresniť rozdelenie úloh obcí na povinné a nepovinné. Tie by mali byť deregulované 

a ponechané na obciach či a ako (samostatne, spoločne s inými, súkromným sektorom,..)  ich budú 

zabezpečovať vo väzbe na disponibilné vlastné zdroje a skutočnú potrebu/požiadavku občanov.  

 

rozlišovanie úloh  
 
Súčasné rozlišovanie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a samosprávne 

(originálne) úlohy nie je dostatočne zrozumiteľné. De facto, všetky úlohy boli na obce a vyššie územné 

celky prenesené zo štátnej správy (miestnej) zákonom, čo stiera rozdiel medzi originálnou (pôvodnou) 

a prenesenou pôsobnosťou. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že výkon štátnej správy územnou 

samosprávou (prenesená pôsobnosť) zákonom riadi a kontroluje vláda. 

Nejasnosť v rozlišovaní úloh bolo síce uvedením interpretačného pravidla do zákona 416/2001 Z. z. 

mierne obmedzená, napriek tomu pretrváva. Pretrváva nejednotný výklad a prístup zo strany 

ústredných orgánov štátnej správy a nedodržanie princípov efektívneho delenia moci. Nie je jasný 

rozsah povinných úloh, pri ktorých má centrálna vláda povinnosť zabezpečiť aj potrebné financie 

a rozsah úloh, a plnenie úloh, ktoré je na zvážení obyvateľov obce a nimi zvolených predstaviteľov 

a ktoré si majú obce hradiť z vlastných zdrojov. V mnohých tzv. prenesených úlohách neuhrádzajú 
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ústredné orgány finančné potreby v plnom rozsahu 19 , nútia obce aby ich dofinancovávali, čím 

prichádza k porušovaniu Ústavy SR a zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

Snahy centrálnej vlády aplikovať uniformitu aj na samosprávne úlohy (nadmerné zozákoňovanie) 

postupne „poštátňuje“ územnú samosprávu, vnáša do správy územia chaos a neumožňuje využitie 

potenciálu obcí a regiónov. Výsledkom je takmer päťtisíc rôznych, najmä administratívnych, úloh 

miestnej samosprávy. To komplikuje činnosť obcí a obmedzujú sa možnosti obcí plniť najmä verejné 

služby v prospech svojich obyvateľov, zvyšuje nároky na bežné výdavky obcí.  

Prioritnou otázkou je preto, čo všetko treba celoštátne regulovať, v akom rozsahu, čo budú tzv. 

povinné úlohy obcí a ktoré úlohy budú ponechané na rozhodnutie obyvateľov konkrétnej obce (návrh 

je v časti 2.1.2).  

 
navrhujeme rozlišovať úlohy na miestne služby a na regulačné úlohy.  
 
miestne služby (S) 

V prípade služieb (napr.: školstvo, zber odpadu, kultúrne a športové zariadenia, zariadenia sociálnych 

služieb, preprava osôb,....) sa ich rozsah, dostupnosť,.... môže meniť od obce k obci, od regiónu 

k regiónu, vzhľadom na priority občanov územnosprávnej jednotky, alebo finančných možnosti. To 

nevylučuje, aby  v prípade niektorých služieb existovali celoštátne platné regulácie, ktoré by však mali 

byť v najnutnejšej miere.   

Budú existovať aj úlohy, ktoré sú dôležité z hľadiska celého štátu. V takomto prípade definujú zákony 

celoštátne platné požiadavky na aj na kvalitu a rozsah služby, ktoré potom musia mestá/obce 

dodržiavať. V unitárnom štáte je jednou z úloh centrálnej vlády prijímať, ak je to nevyhnutné, rôzne 

opatrenia garantujúce úroveň a kvalitu služieb zabezpečovaných 20miestnou úrovňou. Príkladom je 

regionálne školstvo. Parlament splnomocnil ministerstvo aby usmerňovalo zriaďovateľov, teda aj 

miestnu správu, v rôznych aspektoch vzdelávania, ako napr. kvalifikačné podmienky pre učiteľov, náčrt 

učebných osnov, alebo fyzické štandardy pre budovy, triedy,....Zároveň  definuje spôsob kontroly 

(inšpektoráty,..). Ak sa nevykonáva služba na potrebnej úrovni musí existovať mechanizmus jej 

vymáhania na miestnej správe.  

regulačné úlohy (R) 

Princíp prirodzenej spravodlivosti si vyžaduje existenciu možnosti odvolať sa voči každému 

rozhodnutiu verejnej (teda aj miestnej) správy, ktoré ovplyvňuje práva alebo záujmy jednotlivca. 

Konečným miestom dovolania sa práva je súd. Regulačné úlohy aplikujú zákon na individuálne prípady, 

ako napr. kontroly, licencie, sociálne dávky,....kde sa kladie dôraz na spravodlivosť a rovnaký prístup 

ku každému. Inými slovami ide o aplikovanie fixných, uniformných pravidiel na individuálne prípady, 

platných rovnako na celom území Slovenska. V rámci ich plnenia vystupuje „štát“ voči jednotlivcovi 

ako zvrchovaná inštitúcia žiadajúca plnenie formálnych pravidiel 

V prípade rozhodnutí v úlohách miestnej samosprávy je otázkou či je vhodné rozhodnutie miestnej 

správy posudzovať z hľadiska jeho podstaty, alebo iba z hľadiska legálnosti. Tu sa otvára otázka miery 

zozákoňovania, najmä úloh, ktoré majú byť výhradne v rukách miestnej samosprávy (výlučné) a sú 

zabezpečované diferencovane, podľa potrieb a možností miestnych obyvateľov a obcí.  

 
19 nálezy Najvyššieho kontrolného úradu 
20 Samozrejme rozsah služieb závisí od hodnotovej orientácie centrálnej vlády, ktoré služby považuje za dôležité celoštátne 
regulovať, resp. pri ktorých ponechá spôsob a formu zabezpečovania na miestnu správu (teda prijme iba  rámcový zákon 
alebo ktoré vôbec regulovať nemieni a nechá ich na zvážení miestnej samosprávy.  
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Je otázne či je pri regulačných službách efektívne, aby boli vykonávané tak ako v súčasnosti v prípade 

tzv. preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, kedy na prvom stupni rozhoduje obce a v druhom 

stupni miestna štátna správa. Najmä ak je cieľom jednotná regulácia na celom území Slovenska. 

Odporúčame, keďže je Slovensko unitárny štát, aby to zabezpečovala štátna správa. Z toho vyplýva, že 

regulačné úlohy by mali byť v maximálne možnej miere vrátené štátnej správe a tá by sa mala 

rozhodnúť či ich zabezpečí vlastnými úradmi, agentúrami, iný subjektmi 
 

pridelenie zodpovednosti 
 
Pridelenie zodpovednosti si vyžaduje uplatniť princípy : subsidiarity (vrátane princípu ultra vires) 

a inštitucionálnej zhody. Oba princípy sú, resp. musia byť zakotvené v ústave.  

princíp subsidiarity  

jasne definuje, že vyššia úroveň správy má prevziať plnenie úlohy iba vtedy , ak ju nie je možné 

efektívne využívať na miestnej úrovni. Zároveň však platí, že územná samospráva môže efektívne plniť 

úlohu len v rámci svojich možností (princíp ultra vires) a preto  základná otázka znie : aká je optimálna 

organizácia zabezpečovania konkrétnej úlohy?  Z aplikácie oboch uvedených princípov vyplýva, že 

rozhodujúcim kritériom nie je veľkosť obce, ale efektívne zabezpečovanie úloh je cieľom. Existuje 

viacero spôsobov ako môže miestna samospráva úlohu zabezpečovať (najmä ak nie je povinná) bez 

toho, aby musela byť presunutá na vyššiu úroveň správy, napr. : 

- neposkytovanie úlohy/služby, nakoľko niet o ňu záujem zo strany miestnych obyvateľov, 

- rôzne formy dobrovoľných dohôd o spolupráci obcí pri plnení úlohy bez vzniku nových právnych 

subjektov alebo zmlúv, 

- zmluvná spolupráca v exekutívnej oblasti, 

- jednoúčelové alebo viacúčelové združenia, 

- zlučovanie obcí 

Každá z úloh má iný „atrakčný okruh“ odberateľov, klientov,...a neefektivitu a dodatočné 

dofinancovávanie spôsobujú snahy o „hranie sa na vlastnom piesočku“ a neochota k spolupráci 

a odovzdaniu práv, ale aj povinnosti iným jurisdikciám. 

inštitucionálna zhoda  

znamená zhodu v tom kto rozhoduje, financuje a je zodpovedný užívateľovi. Inými slovami : okruh 

občanov, ktorí budú mať prospech z plnenia úlohy musia mať možnosť o jej zavedení a rozsahu 

rozhodnúť a musia ju finančne pokryť. 

Aplikácia oboch uvedených princípov v unitárnom štáte nás vedie k návrhu prideliť : 

- štátnej správe výlučné a regulačné úlohy s celoštátnou pôsobnosťou  

- miestnej samospráve poskytovanie služieb, mimo tých, ktoré budú výlučnou kompetenciou štátu 

Realizácia bude znamenať: 

- vrátanie súčasných regulačných úloh obcí a vyšších územných celkov štátnej správe, 

- dereguláciu/ odzákonenie v oblasti služieb 

- presun služieb súčasných vyšších územných celkov na obce, 

- presun právomocí a zodpovednosti (inštitucionálna zhoda) na obce, 

- spresnenie povinných a nepovinných úloh miestnej samosprávy, 

- definovanie úloh povinnej spolupráce (naplnenie princípu ultra vires) 

- definovanie spoločne vykonávaných úloh štátnou správou a miestnou samosprávou 

- odporúčanie zabezpečovania úloh účelovými obcami. 
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Príloha 5 

Povinné a nepovinné  úlohy územnej samosprávy 
 
Rozlíšenie povinných a nepovinných úloh územnej samosprávy je dôležité pri diskusii o dostatku, resp. 

nedostatku zdrojov územnej samosprávy pri plnení úloh, ktoré obce získajú z finančného vyrovnávania. 

Úlohou štátu je: 

- garantovať kvalitný výkon a dostupnosť zákonom uložených úloh dostatkom finančných zdrojov, 

- vytvoriť legislatívne podmienky preto, aby mohli orgány miestnej samosprávy plniť aj nepovinné 

úlohy, teda úlohy, na ktorých sa občania obce, mestá zhodnú, že ich chcú zabezpečiť spoločne. 

 Je nevyhnutné spresniť toto rozlíšenie aj preto, aby sa predchádzalo zbytočnému zozákoňovaniu 

samosprávnej pôsobnosti. 

 
Základným východiskom pre diskusiu sú ustanovenia Ústavy SR: 

Čl.2, ods.2 a 3 

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý 

ustanoví zákon 

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo 

zákon neukladá  

Čl.67, ods. 2 a 3: 

(2) Povinnosť a obmedzenia popri výkone územnej samosprávy možno obcí a vyššiemu 

územnému celku ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa č.7, ods.5 

(3) Štát môže zasahovať do činnosti obce a vyššieho územného celku len spôsobom ustanoveným 

zákonom 

Čl.71, ods.1: 

Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej 

správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.   

 

V súčasnosti určuje základný okruh obecných úloh §4 ods.3 zákona o obecnom zriadení. Nejde 

o konečný výpočet (zákon uvádza „najmä“), pretože obce, ako právnickej osobe nie je možné zabrániť, 

v súlade s ústavou, aby vykonávala aj ďalšie veci, ktoré žiadny zákon neupravuje. Je však potrebné 

zdôrazniť, že výkon takejto úlohy nie je povinné, ale ak sa obec rozhodne, že ju vykonávať bude, jej 

plnenie sa už povinnosťou stáva, pretože nakladanie s verejnými financiami, majetkom, procesný 

spôsob rozhodovania je už povinnosťou.  

Niektoré úlohy podľa §4 je potrebné považovať za povinné, ak má byť riadne vykonávaná správa obce 

(napr. hospodárenie s majetkom, rozpočet, daňové právomoci), iné sú podmienené napr. dostatkom 

zdrojov a ak ich obec nemá (o svojich financiách a nakladaní s nimi rozhoduje sama) nemožno ju 

postihovať za to, že napr. nestavia nové komunikácie, resp. že sa nestará o ich údržbu. To isté sa 

vzťahuje napr. na športové, kultúrne a iné zariadenia. Jedná sa o realizáciu nových komunikácií, 

chodníkov, zariadení, teda nie o tie ktoré už má, ktoré si ponechala po presune právomoci, 

zodpovednosti, majetku a musí sa o ne starať. To neznamená, že sa ich nemôže zákonným spôsobom 

zbaviť, prenajať,.... 
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námety pre diskusiu o delení úloh obcí na povinné a nepovinné  
 
povinné úlohy 

Niektoré úlohy môžu poslanci NR SR považovať pre štát ako celok za dôležité a ich výkon uložia obciam 

zákonom. Takýmto príkladom je dnes tzv. prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a vyššie 

územné celky, alebo napríklad povinnosť priamo uložená zákonom o obecnom zriadení (napr.§3, ods.4 

– povinnosť obce poskytnúť obyvateľov  okamžitú pomoc v náhlej núdzi.....).   

Plnenie povinnej úlohy môže mať rôzne podoby. Môže ponechať územnej samospráve na zváženie či 

úlohu bude  vykonávať samostatne alebo napr. z dôvodu efektivity a dostupnosti v spolupráci s inými 

obcami, alebo akú právnu formu zvolí  apod.21 Pri niektorých povinných úlohách môže parlament 

zákonom stanoviť aj  technické a vecné požiadavky plnenia úlohy.  

Plnenie povinných  úloh si vyžaduje povinné financovanie obcami (musí  byť uprednostnené pred 

financovaním nepovinných úloh) a k tomu musí mať územná samospráva  dostatok zdrojov. 

Odporúčanie povinných úloh (samostatne, alebo rôznymi formami spolupráce,...): 

- administratíva,  

- rozpočet,  

- správa a údržba majetku vo vlastníctve obcí,  

- finančná kontrola, 

- daňový úrad pre miestne dane a poplatky,  

- usmerňovanie ekonomickej činnosti podľa osobitných zákonov, 

- územné plánovanie,   

- školstvo (zriaďovanie a správa: základné, stredné školy),  

- školstvo (zriaďovanie a správa:  odborné školy, strediská odborného vyučovania, neštátne školy), 

- sociálne služby (zriaďovanie a správa),  

- jednorazová sociálna pomoc, 

- čistenie ciest, chodníkov a verejných priestorov, 

- zásobovanie vodou a odkanalizovanie  (cestou vodárenských spoločností a.s.), 

- odpadové hospodárstvo, 

- ochrana kultúrnych pamiatok (zapísaných v zozname NKP), 

- ochrana prírody a krajiny (R), 

- vodná správa (R), 

- priestupky (R), 

- osvedčovanie podpisov (R), 

- zdravotníctvo (ochrana  nefajčiarov, ochrana prírodných a liečivých vôd, pohrebníctvo, prírodné 

kúpaliská, hluk), (R), 

- sťažnosti (R), 

- dobrovoľní hasiči,  

- zabezpečuje voľby (R). 

 

nepovinné úlohy 

V prípade nepovinných úloh by nemala NR SR vstupovať do plnenia takejto úlohy a je na rozhodnutí 

obce, či ju bude alebo nebude poskytovať, alebo v akej forme a akým spôsobom a z čoho ju bude 

 
21 Tu je potrebné zdôrazniť, že zabezpečenie úlohy neznamená povinnosť každej obce úlohu riešiť z vlastných zdrojov a preto 
aj diskusia o výkone úloh a malých obciach je irelevantná. Zákon 369/90 už dnes definuje možnosti plnenia úloh (§20) 
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financovať. V prípade, že obec upraví nepovinnú úlohu všeobecne záväzným nariadením stáva sa 

pre konkrétnu obec povinnou. Primárnym zdrojom ich realizácie sú miestne dane a poplatky. 

V záujme dodržania princípu solidarity a z dôvodu rozdielnej daňovej sily obcí a regiónov sa uplatňuje 

systém horizontálneho a vertikálneho finančného vyrovnávania. Miera finančného vyrovnávania je 

predmetom osobitnej diskusie a pravidiel nastavených centrálnou vládou. 

Odporúčanie nepovinných úloh: 

- ekonomický rozvoj, turizmus, propagácia, 

- mestská a prímestská verejná doprava, 

- nemotorová doprava,  

- cesty II. a III. triedy (výstavba), 

- miestne komunikácie (výstavba), 

- statická doprava,  

- verejné priestory, mestská zeleň (údržba, správa,...), 

- zásobovanie energiami (elektrika, plyn, alt. zdroje), s výnimkou majetku obce, 

- bývanie,  

- jasle  (zariadenia pre deti do 4 rokov),  

- opatrovateľská služba,  

- školstvo (základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy, školy v prírode, školské 

strediská záujmovej činnosti),  

- zdravotné strediská, 

- knižnice, múzeá a galérie, osveta, divadlá, 

- podpora regionálnej kultúry, 

- zabezpečuje kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 

- šport a  podpora regionálneho športu, 

- osvetlenie,  

- zabezpečenie verejného poriadku 

- obecná polícia (R, S),  

- ochrana spotrebiteľa (R), 

- ohňostrojové práce (R), 

- obecná kronika. 

 

minimalizácia rozsahu povinných úloh územnej samosprávy   

 

V súlade s princípom subsidiarity by verejná správa nemala preberať úlohy, ktoré môžu byť 

prinajmenšom rovnako dobre alebo rýchlejšie a hospodárnejšie plnené súkromnými podnikmi, 

slobodnými povolaniami, živnostníkmi. Čím viac záležitostí chceme, aby za občanov riešil verejný 

sektor, čiže politika, tým viac podporujeme byrokraciu a neefektívnosť využívania financií  a majetku. 

Nakoniec aj problémom malých obcí  nie je ich malosť, ale najmä byrokracia, množstvo nadbytočných 

zákonov a nariadení, regulácií. 

Potom čo bolo po roku 1948  všetko zoštátnené, existuje pre Slovensko jediná cesta ako umožniť 

efektívny výkon úloh/efektívne vládnutie, realizáciou rôzne foriem decentralizácie a veľmi exaktne 

posudzovať čo a v ktorom regióne je nevyhnutné, aby zabezpečoval verejný sektor a čo môže byť 
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vrátené späť sektoru súkromnému (privatizácia). O tom by mal rozhodovať vždy tá inštitúcia, ktorá je 

za plnenie úlohy zodpovedná22. 

Kým napr. zlučovanie obcí môže viesť k zvyšovaniu nákladov, existuje aj iný spôsob ako riešiť úsporu 

daní. Je možné reštrukturalizovať miestne služby tak, že sa ušetrí a je možné dane znížiť. Obce majú 

zodpovednosť za poskytovanie služieb občanovi, to však neznamená, že ich musia samotné 

poskytovať. Výber daní nemá podporovať radnice, zabezpečovať platy volených predstaviteľov 

a úradníkov, ale má posilňovať poskytovanie služieb. Vtiahnutím nových poskytovateľov zo 

súkromného sektora s flexibilnými zmluvami sa môžu objaviť skutočné úspory. Inými slovami 

presunom úloh na mestá a obce a abdikáciou zásahov štátneho rozpočtu do ich plnenia sa otvorí 

priestor pre menej byrokracie, prerozdeľovania a zasahovania politiky do kvality života občanov 

Nahradenie verejného sektora súkromným, v regiónoch, kde na to sú podmienky, umožní: 

ekonomizáciu efektov (úspora nákladov alebo zníženie rozpočtových výdavkov), úsporu času, transfer 

know – how zo súkromnej sféry, rozšírenie kapacít na miestnej úrovni, lepšiu dostupnosť služieb.  

Na miestnej úrovni sa dajú sa rozlíšiť dve formy privatizácie úloh: formálna a materiálna.  

Pri formálnom spôsobe ide o vytvorenie vlastnej právnickej osoby mestom, obcou. Ide vlastne iba 

o organizačnú privatizáciu, pretože zodpovednosť, ale aj zabezpečovanie úloh je stále v zodpovednosti 

mestá, obce.  

Pri privatizácii úloh (materiálna privatizácia) sa mesto, obec, úplne sťahuje z plnenia danej úlohy 

a preberá iba verejnú kontrolu nad jej plnením.  Vychádzame zo skúseností, že súkromné podniky, 

dokážu aj v komunálnej sfére hospodáriť efektívne a úsporne. Musia obstáť v cenovej konkurencii 

a náklady nemôžu presúvať na obec, tak ako to je často v prípade formálnej privatizácie. Sú vystavené 

väčšej motivácii k výkonom a tiež tlaku zo strany verejného sektora. Preto je dôležité  dôkladne zvážiť 

a ak je to vhodné uprednostňovať privatizáciu úloh pred formálnou privatizáciou. 

Z domácich, ale aj zahraničných poznatkov, je možné na miestnej úrovni uvažovať o úplnej privatizácii 

viacerých úloh, napríklad:  

- zariadenia pre deti,  mládež,  

- vyučovanie v hudobných školách,  

- zariadenia pre starých občanov,   

- opatrovateľská služba,  

- organizovanie kultúrnych podujatí,  

- správa pamiatok,  

- výstavy, veľtrhy, trhy,  

- prímestská a mestská doprava, parkovanie,  

- čistenie okien, upratovanie objektov,  

- starostlivosť o zeleň, čistenie ulíc, údržba verejných priestorov, zimná údržba, cintoríny, údržba 

hrobov, údržba technických zariadení, vozidiel, osvetlenia, dopravných zariadení, stráženie 

objektov,  

- odvoz odpadu, spracovanie odpadu, kanalizácia  

- podpora cestovného ruchu,  

- prevádzka športovísk, plavárne, mestské plánovanie,   

- spracovávanie dát, údajov,  

 
22 Mali by sme sa vyhýbať negatívnym skúsenostiam z pridelenia zodpovednosti nižšej úrovni verejnej správy 
(obce, vyššie územné celky) a paralelnou privatizáciou v danej úlohe zo strany štátu. Príkladom je predaj časti 
akcií SAD, resp. teplární.  
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- výstavba bytov,  

- správa pozemkov a objektov,..... 

Privatizáciou sa vytvoria predpoklady pre spoluprácu občanov, obcí, obcí a podnikateľov,....v 

jednotlivých mestách, obciach a umožnia rozhodovanie ľudí „nohami“, t.j. pôjdu tam kde budú 

dostupnejšie  a kvalitnejšie služby, čím sa postupne vytvorí konkurencia s pozitívnym dopadom na 

cenu služieb. 
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Príloha 6 

Rating funkčných oblastí pre čerpanie zdrojov fondu rozvoja 
Ide o námet, ktorý bol pripravovaný k daňovej reforme v roku 2004 a slúži iba ako príklad prístupu 

 

Princípy 
 

• každoročne vyhodnocovaný rating by mal zodpovedať meniacim sa regionálnym rozdielom 

v trhových cenách nehnuteľností 

• jednoduchosť 

 

Alternatívy 

 

1. multikriteriálny rating na základade rozvojového potenciálu  

Metodika spočíva vo vážení normovaných (t.j. premietnutých do jednotnej škály) vstupných 
ukazovateľov, pričom výber ukazovateľov ako aj ich váhy môžu byť nasledovné: 

 príklady ukazovateľ váha 

Produkcia na obyvateľa v tisícoch Sk 15 

Investície na obyvateľa v tisícoch Sk 11 

Priemerná mesačná mzda v Sk 6 

Počet bankových inštitúcií 4 

Miera nezamestnanosti 10 

Počet fyzických osôb na 10 000 obyvateľov 5 

Počet ziskových organizácií na 10 000 obyvateľov 5 

Zamestnanosť v službách 5 

Podiel VŠ vzdelaných na obyvateľstve okresu 5 

Podiel USO všeobecne vzdelaných na obyvateľstve okresu 3 

Podiel USO s maturitou vzdelaných na obyvateľstve okresu 2 

% obyvateľstva v predproduktívnom veku 4 

% obyvateľstva v produktívnom veku 3 

Prirodzený prírastok sťahovaním 3 

Počet nemocničných lôžok na 1 000 obyvateľov 3 

Počet lôžok sociálnych zariadení na 1 000 obyvateľov 2 

Počet grantov 2 

% napojených na plyn 2 

% napojených na vodovod 2 

% napojených na kanalizáciu 2 

Cestná sieť 3 

Počet telefónnych staníc na 1 užívateľa 3 
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2. rating súčasného stavu rozvoja podľa miery nezamestnanosti, kritérium: priemerná ročná miera 

evidovaných nezamestnaných 

3. rating podľa odhadu daňovej sily na obyvateľa, kritériom: odhad „daňovej sily“ obyvateľa, na 

základe hrubého odhadu príjmov fyzických osôb 
 

Porovnanie výsledkov ratingu (pred prijatím eura) 

 

Výsledky ratingu okresov SR podľa alternatívy I 

 

Výsledky ratingu okresov SR podľa alternatívy II 

 

Výsledky ratingu okresov SR podľa alternatívy III 

 
 

 

Alternatíva I

(bodové kategórie)

13 až 100  (14)

10 až 13  (12)

7 až 10  (18)

5 až 7  (15)

0 až 5  (20)

Alternatíva II
(bodové kategórie)

65 až 100  (17)

54 až 65  (13)

39 až 54  (18)

29 až 39  (14)

0 až 29  (17)

Alternatíva III
(bodové kategórie)

30 až 100  (17)

23 až 30  (13)

14 až 23  (13)

7 až 14  (20)

0 až 7  (16)
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Príloha 7 

Úprava financovania regionálneho školstva 

Financovanie regionálneho školstva upravujú tieto právne predpisy: 

- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov  

- 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  

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení upravujú: 

- nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z.) 

- vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (ďalej len „vyhláška č. 649/2008 Z. z.“). 

Prideľovanie finančných prostriedkov obciam a vyšším územným celkom na originálne kompetencie 

upravujú tieto právne predpisy: 

- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov. 
 

Financovanie je kombináciou zdrojov zriaďovateľa, rodičov a štátneho príspevku. Zriaďovateľom škôl 

a školských zariadení sa poskytujú normatívne a nenormatívne finančné príspevky.  

Normatívne prostriedky pokrývajú mzdy a platy, vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do 

poisťovní zamestnancov (osobné náklady) a prevádzkové náklady. Pomer osobných nákladov 

k prevádzkovým nákladom určuje ministerstvo podľa objemu finančných prostriedkov schválených 

v štátnom rozpočte. Rozpis zriaďovateľom sa určuje každoročne a normatívny príspevok pre školu je 

určený počtom žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov na jedného žiaka.  

Nenormatívne prostriedky poskytuje ministerstvo na : dopravu žiakov, mzdy  a platy asistentov učiteľa 

so zdravotným znevýhodnením, mimoriadne výsledky žiakov, havarijné situácie, rozvojové projekty, 

žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, dotácie, príspevky na deti MŠ rok pred školskou 

dochádzkou, záujmové vzdelávanie, odchodné ,... 

 

Pozitívami prechodu na normatívny systém financovania boli: 
 

- zastavenie rastu učiteľov pri klesajúcom počte žiakov, 

- zastavenie zadlžovania sa škôl, 

- transparentnosť, 

- prostriedky nie sú účelovo viazané. 

 

Negatívami súčasného stavu sú: 

 

- podriadenie agendy regionálneho školstva ministerstvu vnútra, 

- absencia objektívneho zhodnotenie potreby  zdrojov investovaných do regionálneho školstva, 

- nedofinancovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy (cca 6 – 10 mil. € ročne), 
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- nedoriešená optimalizácia siete škôl zo strany centrálnej vlády, ktorá by nemala byť motivovaná 

iba prerozdeľovaním zdrojov, 

- školy „súťažia“ o žiakov ako nositeľa zdrojov na úkor kvality, 

- nezohľadňuje sa objektívny počet tried, ale len žiakov, 

- zvyšuje sa normatív formou kompenzačného príspevku pre školy s nízkym počtom žiakov (viac ako 

80% zriaďovateľov), 

- podmienky na úhradu dopraveného nezohľadňujú vzdialenosť školy od miesta trvalého bydliska 

a ani vzdelávanie žiaka v inom jazyku, 

- nie je doriešené kofinancovanie samosprávnych výdavkov obcí so školou za žiakov z iných obcí. 

 

Odporúčame 
 
- vrátenie agendy regionálne ho školstva pod gesciu ministerstva školstva 

- zvýšenie zdrojov na príspevok štátu pre regionálne školstvo 

- povinné školské vzdelanie zaviesť od 4. roku života dieťaťa  

- presunúť zodpovednosť za sieť škôl na školský obvod 

- ponechať viaczdrojové financovanie 

o  príspevok zo štátneho rozpočtu 

o  prostriedky z rozpočtov obcí 

o  príspevky od žiakov a rodičov 

o  príspevky od zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov, iné príspevky a dary 

o  výnosy z vlastnej činnosti škôl 

 
Príspevok zo štátneho rozpočtu/normatív/grant 
 
- prijímateľom bude  školský obvod, na základe predloženého návrhu rozpočtu školského obvodu, 

resp. školskej rady, čím sa zároveň optimalizujú: 

o  dopady dochádzky do škôl z obcí, ktoré školu nemajú,  

o  dopady na rozpočet miest a obcí so školou,  

o súťaž medzi školami o žiaka,  

o bude možné objektivizovať potrebu tried, riešiť dopravné náklady,....  

- podiel príspevku štátu na celkových nákladov školy na žiaka bude určený zákonom 

- príspevok bude na žiaka a bude obsahovať tri komponenty23 

o normatívny 

o nenormatívny 

o kapitálové výdavky (renovácia, nové priestory) 

- pre jednotlivé školské obvody /mestský región/ účelová obec  odporúčame zavedenie tzv. 

sociálneho indexu24, ktorým sa bude prenásobovať základný komponent. Sociálny index bude 

napr. zohľadňovať: 

o podiel detí s iným materinským jazykom (menšiny, zahraniční) 

o podiel detí, ktorých rodičia poberajú sociálnu pomoc 

 
23 súčasnú štruktúru komponentov normatívneho a nenormatívneho financovania  odporúčame  prehodnotiť 
vo väzbe na zmenu finančného vyrovnávania a odporúčanie na zavedenie sociálneho indexu 

 
24 príloha 3 
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o podiel detí s rodičmi ktorí poberajú minimálnu mzdu 

o podiel detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- sieť škôl a školských zariadení a prerozdeľovanie príspevku do jednotlivých zriadení bude vecou 

samosprávneho školského obvodu 

- uzákoní sa povinnosť prispievať obcí s trvalým pobytom žiaka alikvotnou čiastkou na úhradu 

výdavkov obce, v ktorej žiak navštevuje školu, školské zariadenie 

 
Príspevok zo strany obcí 
 
- sa stanoví na základe rozpočtu školského obvodu 

- bude pokrývať  

o ostatné náklady spojené s prevádzkou škôl a školských zariadení v školskom obvode, 

ktoré nepokrýva príspevok zo štátu,  

o náklady na kofinancovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte školského 

obvodu 

- bude prepočítaný podľa na jedného žiaka (je možné uvažovať aj dvomi kritériami váženia podielu : 

počet žiakov obce a počet obyvateľov obce) 

 
Ostatné príspevky a dary budú príjmom konkrétnej školy 
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Príloha 8 

stabilizácia príjmovej základne v priebehu ekonomického 
cyklu 
 
 
Počas obdobia finančnej a ekonomickej krízy v rokoch 2008 až 2010 a v súvislosti s následnými 

úspornými opatreniami vo verejných financiách sa uvažovalo s nahradením príjmu obcí plynúcich 

z výnosov z dane z príjmu fyzických osôb tzv. daňovým mixom, t.j. určeným podielom na výnose 

všetkých vyberaných daní. Týmto opatrením sa okrem iného mala dosiahnuť väčšia stabilita príjmovej 

základne obcí, nakoľko daň z príjmu fyzických osôb podlieha ekonomickým cyklom (zamestnanosť, 

výška miezd v národnom hospodárstve). Toto opatrenie sa nakoniec v praxi nerealizovalo. 

Navrhujeme zaviesť nové pravidlo zabezpečujúce stabilizáciu príjmovej základne obcí aj v časoch 

ekonomickej recesie. 

Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec tvorí 

rezervný fond vo výške najmenej 10% prebytku rozpočtu. Použitie prostriedkov rezervného fondu 

podlieha schváleniu zastupiteľstvom, pričom využité môžu byť na úhradu kapitálových výdavkov, 

záväzkov z minulých období, riešenie havarijných stavov, resp. dočasné preklenutie časového 

nesúladu medzi príjmami a výdavkami. V praxi často dochádza k tomu, že prostriedky akumulované 

v rezervnom fonde podliehajú skôr politickým ako ekonomickým cyklom. Rezervný fond sa tak míňa 

pred voľbami, bez ohľadu na fázu ekonomického cyklu. 

Výška rezervného fondu nie je zákonom upravená, iba jeho tvorba. Navrhujeme do zákona vložiť 

povinnosť obce udržiavať minimálnu výšku rezervného fondu, ktorá by bola určená v pomere 

k bežným daňovým príjmom rozpočtu. V obdobiach ekonomického rastu (pozitívna produkčná 

medzera) by tento pomer bol vyšší, teda prostriedky by sa v rezervnom fonde akumulovali. 

V obdobiach ekonomického poklesu (negatívna produkčná medzera) by naopak bolo možné úroveň 

prostriedkov rezervného fondu voči daňovým príjmom znižovať a využívať aj na krytie bežných 

výdavkov, čím by dochádzalo k stabilizácii príjmov samosprávy v priebehu ekonomického cyklu.  
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Príloha 9 

Tézy ne - centralizácie 

 
1. Je potrebné precizovať výklad princípu subsidiarity, pretože sa môže stať, že jeho nesprávne 

uplatnenie môže priniesť viac centralizácie. Má ísť o skutočné odovzdanie právomocí, 

zodpovednosti a zdrojov vlastných financií autonómnym obciam, regiónom a súkromníkom 

 

2. Komunálnu autonómiu nedosiahneme decentralizáciou, ktorá je iba delegovaním, prenesením 

zodpovednosti bez právomocí a financií 

 

3. Nik by nemal platiť dane, ak nemá možnosť ovplyvniť ich výšku a ich využitie 

 

4. Územnosprávna jednotka, ktorá je financovaná z centra, je závislá/neslobodná a korumpovateľná 

 

5. Autonómnosť jednotky je zviazaná s finančnou autonómiou. Ten, kto nemôže vyberať dane nemá 

pravú autonómiu. Kto chce vládnuť a chce propagovať sociálne a iné zvýhodnenia, chce 

poskytovať verejné služby, musí mať zodpovednosť sa výber daní, „no representation without 

taxation“. 

 

6. Rozumné využitie verejných financií je možné iba vtedy ak existuje transparentnosť medzi úlohami, 

výdajmi získaním zdrojov 

 

7. Finančné vyrovnávanie narúša súťaž a transparentnosť a malo by sa odmietať/minimalizovať. 

Vedie totiž k potrestaniu „hospodárov“ a odmeneniu nezodpovedných 

 

8. Cieľom ne - centralizácie má byť založené na stratégii privatizácie, limitoch, decentralizácii 

a deregulácii 

 

9. Ne - centralizovaný systém nie je a priori lepší ako centralizovaný, ale umožňuje experimenty, 

porovnávanie, umožňuje súťaž obcí, miest, regiónov, štátov pretože je flexibilnejší, učiaci sa, 

schopný prispôsobiť sa zmenám,... 

 

10. V globálnom svete bude ekonomická a politická hodnota rôznorodosti, etnického zmiešania, 

navzájom súťažiacich jednotiek a ne - centralizácii veľmi dôležitá 

 

 

 

 

 
 


