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1. Úvod

1.1  Pri rozhodovaní o alternatíve spôsobu
financovania samosprávy vyššieho územného
celku je nevyhnutné odpovedať na otázku:
Aké postavenie a akú mieru autonómie v
štruktúre verejnej správy má mať táto
úroveň? Akú a voči komu majú mať
zodpovednosť zvolené orgány samosprávy?
Budú územné samosprávy skutočne nezávislé
subjekty, ktorých legitimita je odvodená od
občanov, v ktorých mene zabezpečujú im
zverené úlohy ? Budú predĺženou rukou štátu,
alebo predĺženou rukou obcí, alebo majú byť
naozaj nezávislé v plnení vlastných zákonmi
určených úloh? Alebo budú slúžiť všetkým
naraz: občanom, štátu, obciam, bez jasnej
zodpovednosti a bez právomocí? Skúsenosti
aj z iných štátov ukazujú, že iba
demokraticky zvolené orgány nie sú zárukou
efektívneho a zmysluplného vládnutia.
Rovnako je potrebné položiť si otázku
nakoľko je Slovensko pripravené na
fiskálnu decentralizáciu.

1.2  Vládou schválená koncepcia
decentralizácie jasne deklarovala zámer
posilniť finančnú nezávislosť územnej
samosprávy od štátneho rozpočtu.
Odovzdanie väčšieho rozsahu daňových
nástrojov (daňové určenie a daňová
právomoc) obciam a samospráve vyšších
územných celkov je dôležitou súčasťou
rozdelenia zodpovednosti za rozvoj
Slovenska medzi všetky tri úrovne verejnej
správy a volených predstaviteľov občanov. Je
známe, že zodpovednosť všetkých volených
orgánov za verejné výdavky zvyšuje
efektívnosť týchto výdavkov1). Táto
zodpovednosť sa znižuje vždy, ak
predstavitelia miestnej samosprávy2)

vynakladajú peniaze, ktoré boli vytvorené
mimo ich miestnej pôsobnosti, pretože
priamo nezodpovedajú za vynaloženie peňazí
na tieto výdavky daňovým poplatníkom, ktorí
ich zaplatili. Ak teda budú pochádzať
príjmy miestnej samosprávy prevažne z
podielových daní a dotácií nemusia byť
predstavitelia samosprávy veľmi
zodpovední za svoje rozhodnutia o
verejných výdavkoch.
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1.3 V roku 2001 tvorili na Slovensku vlastné
daňové príjmy obcí (daň z nehnuteľností,
miestne poplatky) cca 47 % na celkových
daňových príjmoch a 21 % na celkových
príjmoch.  Celkové transfery (podielové dane
a dotácie) zo štátneho rozpočtu tvorili cca 43
% celkových príjmov. Po zahájení presunu
kompetencií a ich financovaní tzv.
decentralizačnou dotáciou, nastane posun ešte
viac v prospech podielu transferov na úkor
vlastných príjmov. Dokonca financovanie
samospráv vyšších územných celkov je v
rokoch 2002 -  2004 založené výhradne na
transferoch.  V takejto situácii závisí
efektívnosť zabezpečovania verejných služieb
skutočne iba na osobnej zodpovednosti
volených predstaviteľov. 

1.4  Často vo verejnosti rezonuje obava o
prehlbovaní rozdielov medzi regiónmi v
prípade uplatnenia daňovej diferenciácie,
obava zo súťaženia medzi regiónmi. Tento
názor vyplýva aj zo súčasnej situácie a veľkej
ekonomickej nerovnosti medzi Bratislavským
regiónom a ostatnými regiónmi Slovenska.
Preto existuje snaha hľadať riešenia v
rovnakých celoštátnych sadzbách daní, a vo
veľkých objemoch transferov. Odchýlky v
miestnych daniach sú však zriedka
natoľko dôležité pre investície zvonka
(ktoré sú zasa dôležité pre rast daňovej sily
obce, VÚC) ako iné charakteristiky
komunity akými sú napr. kvalita pracovnej
sily, možnosti dopravy a komunikácií,
priemerná úroveň miezd a kvalita verejných
služieb súvisiaca s podnikateľskou činnosťou,
ktorá sa môže posilniť angažovanosťou do
školstva, infraštruktúry. Ak si môžu
podnikateľské subjekty zvoliť medzi nízkymi
daňami a kvalitou miestnych služieb, tak si
zvolia to druhé (to je hlavný dôvod úspechu
Bratislavského regiónu). Ak by sa teda snažili
zaostávajúce regióny prilákať investorov
znížením daní, klesli by disponibilné zdroje
na zvyšovanie kvality verejných služieb čo by
investorov skôr odradilo. Preto by nemala
existovať obava zo súťaženia medzi regiónmi
alebo mestami v oblasti daňových sadzieb.
Vo mnohých štátoch existuje značná
diferenciácia medzi komunitami v dopyte po
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1) Rozumie sa prevádzková efektívnosť týkajúca sa nákladov za poskytovanie určitej kvality a kvantity služieb a ekonomická efektívnosť týkajúca sa 
rozsahu verejných služieb voči zodpovedajúcemu miestnemu dopytu.

2) Pod pojmom miestna samospráva rozumieme obce a samosprávu vyššieho územného celku



druhu, kvantite a kvalite miestnych verejných
služieb. Preto sa miestne dane a úrovne
príjmov odlišujú podľa preferencií
obyvateľstva. V transformujúcich sa štátoch
je zmysel daňovej diferenciácie menej
zreteľný, pretože prevláda celoštátne daňová
uniformita. Vo viacerých štátoch štúdie
preukázali, že vyššie príjmy a vyššie náklady
na verejné služby sa spájajú s vyššími
úrovňami výdavkov na verejné služby.
Analýza tohoto druhu zatiaľ na Slovensku
neexistuje. Je možné iba dedukovať z
hľadiska štruktúry služieb a priemerných
príjmov, že v hlavnom meste SR
uprednostňujú vyššie príjmové komunity
lepšie, než celoslovensky priemerné, služby. I
keď vyššie príjmy v Bratislave generujú
zvýšený dopyt po miestne diferencovaných
službách, nemusí to byť ešte významný
faktor v miestnom dopyte po verejných
službách. Pokiaľ sa nebude takýto dopyt viac
prejavovať môže na Slovensku prevládať
verejná politika orientovaná na potrebu mať
zákony, ktoré ošetrujú všetky samosprávne
jednotky podobne3). 

1.5  Aj keď nie je vo verejnosti zatiaľ citeľná
atmosféra pre fiskálnu decentralizáciu,
zahájenie presunu významných právomocí na
obce a vyššie územné celky vytvára
podmienky a požiadavky na zahájenie
procesu. Medzi žiaduce východiská, v
akých je možné realizovať fiskálnu
decentralizáciu, možno zaradiť:

a) dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, 
prístup k materiálom a kapitálu potrebným 
na rozšírenie poskytovania verejných 
služieb, keď to bude žiadané,

b) účinná správa daní,

c) daňová právomoc schopná postihnúť 
významnú časť nárastu príjmov komunity

d) príjmovo elastický dopyt po verejných 
službách, t.j. taký, kde dopyt po verejných 
službách bude rásť s rastom osobných 
príjmov,

e) priamo volení miestni predstavitelia s 
možnosťou stanovenia priorít miestneho 
rozpočtu

f) určitá miera voľnosti rozhodovania pri 
tvorbe rozpočtu a stanovovaní daňových 
sadzieb

1.6 Územná samospráva na Slovensku už má
niektoré z týchto charakteristík (obce viac
ako vyššie územné celky) a na úrovni obcí sa
mnohé osvedčili. Rozhodnutiami NR SR o
presune kompetencií (pridelení výdavkov)
zákonom č. 416/2001 Z.z. v rokoch 2002 -
2004 sa výrazne zvýšila participácia volených
predstaviteľov miestnej samosprávy na plnení
úloh. Mnohé úlohy ešte ostali nedoriešené,
ale uvažuje sa s ich presunom zo štátnej
správy na územnú samosprávu. 

1.7  Prijatá novela zákona o rozpočtových
pravidlách (č. 303/1995 Z.z.) rámcovo
uvažuje o čiastočnom posilnení vlastných
príjmov územnej samosprávy, ale napriek
tomu preferuje transféry zo štátneho rozpočtu
(podielové dane, dotácie)  pred zvýšením
daňovej právomoci samosprávy (s výnimkou
prirážky k dani z príjmu fyzických osôb pre
VÚC). V zákone sa uvádzajú bližšie
nedefinované pojmy, napr. miestne dane.

1.8 Rozsah prenášaných kompetencií z
orgánov štátnu na obce a vyššie územné
celky  a založená štruktúra verejnej správy
(oddelený model, volené orgány samosprávy
na dvoch úrovniach, rozsah prenášaných
kompetencií, vzťah štátnej správy a
samosprávy,...) oprávňujú uvažovať o
zahájení procesu  fiskálnej decentralizácie.

1.9 Vzhľadom na rozdrobenú sídelnú
štruktúru Slovenska je potrebné voliť odlišný
spôsob priebehu fiskálnej decentralizácie voči
obciam a voči vyšším územným celkom.
Výraznejšie posilnenie fiskálnej autonómie
obcí bude závisieť od uskutočnenia reformy
miestnej samosprávy a porovnania
efektívnosti viacerých, v Európe
uplatňovaných, modelov. Do úvahy
prichádzajú:

a) decentralizácia úloh a financií na každú 
obec a zabezpečovanie úloh cestou 
medziobecnej spolupráce (model z 
koncepcie decentralizácie o.i. uplatňovaní 
vo Francúzsku, niektorých štátoch SRN, 
Anglicku,....)
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3) Predstava, že na celom území Slovenska majú byť poskytované kvalitatívne rovnaké služby vo všetkých komunitách a rovnaké sadzby miestnych
daní je v rozpore s myšlienkou decentralizovaného štátu. V takomto modely sú miestne samosprávy skôr agentúrami centrálnej vlády, na ktoré bola
prenesená zodpovednosť za rozhodnutia centrálnej vlády voči občanovi a nie priamy vzťah medzi voličom a volenými orgánmi miestnej
samosprávy. Agentúrny model skôr zodpovedá modelom SRN a Rakúska a nie decentralizovaných unitárnych štátov ako napr. Dánsko, Švédsko, ....



b) decentralizácia úloh na poverené obce - 
asymetrická decentralizácia (model 
uplatňovaný napr. v ČR, SRN,...)

c) municipalizácia (zlučovanie obcí) a prenos 
kompetencií a financií na municipality 
(severské štáty, Poľsko, niektoré spolkové 
štáty SR)

1.10  Naplnenie vyššie uvedených východísk
(bod 1.5) by však nemalo byť problémom pre
úroveň vyšších územných celkov:

* majú a môžu mať dostatok kvalifikovaných 
pracovných síl

* účinná daňová správa je zabezpečená 
cestou štátnych daňových úradov

* v niektorých regiónov už existuje elasticita 
dopytu po verejných službách rastúca s 
rastom osobných príjmov  

* má priamo volených miestnych 
predstaviteľov

To, čo chýba samospráve vyššieho územného
celku je daňová právomoc (východisko c)
schopná postihnúť významnú časť nárastu
príjmov komunity (vyššieho územného celku)
a určitá miera voľnosti rozhodovania pri
tvorbe rozpočtu a stanovovaní sadzieb daní
(východisko f).

2. Východiská

2.1 Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve
vyšších územných celkov zakotvuje územné
členenie Slovenskej republiky, pôsobnosť
samosprávneho kraja, vzťah samosprávneho
kraja k štátnym orgánom, obciam a iným
právnickým osobám, normotvorbu
samosprávneho kraja, základné ustanovenia o
financovaní, majetku, ustanovenia o
poslancoch, zastupiteľstve, predsedovi
samosprávneho kraja a niektorých ďalších
orgánoch druhej úrovne miestnej samosprávy.

2.2 Zákon č. 416/2001 Z.z o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky
definuje interpretačné pravidlo v oblasti
prenesených a tzv. originálnych pôsobností4)
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a určuje ktoré kompetencie zabezpečovať
orgány samosprávy vyšších územných
celkov. Na orgány vyšších územných
samosprávnych celkov boli týmto zákonom
prenesené pôsobnosti na úseku pozemných
komunikácií, sociálnej pomoci, územného
plánovania a stavebného poriadku, školstva,
telesnej kultúry, divadelnej činnosti,
zdravotníctva, regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu, dráh, cestnej dopravy,
civilnej ochrany, múzeí a galérií, osvetovej
činnosti, knižníc a humánnej farmácie.
Pôsobnosť nadobúdajú vyššie samosprávne
celky postupne v piatich krokoch: k 1.1.2002,
k 1.4.2002, k 1.7.2002, k 1.1.2003 a k
1.1.2004. Zoznam kompetencií je 
v prílohe č. 2.

2.3  V zákone č. 416/2001 Z.z. nie je
obsiahnutý prechod ďalších kompetencií z
orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky. Okrem celej palety správnych
úloh ide aj o napr. vyplácanie platov
pedagogických zamestnancov základných a
stredných škôl a školských zariadení,
vyplácanie prídavkov, príspevkov, podpôr v
nezamestnanosti atď.

2.4  Zákon č.446/2001 Z.z o majetku vyšších
územných celkov definuje prechod majetku
štátu na samosprávu VÚC, ale iba v súvislosti
s prechodom zriaďovateľských pôsobností zo
štátnych orgánov na samosprávu. Netýka sa
majetku samosprávy VÚC vo všeobecnosti.
Okrem iného stanovuje aj povinnosť
zachovania účelového určenia majetku po
jeho prechode na samosprávu, čo nie je v
súlade s ústavou. Zákon rieši iba vyrovnanie
tzv. prevádzkových dlhov na prenášanom
majetku, nie však tzv. modernizačný dlh
súvisiaci so zanedbanou údržbou.

2.5 Novela zákona č. 303/1995 Z.z o
rozpočtových pravidlách definuje, že súčasný
systém financovania  samosprávnych krajov
výhradne tzv. decentralizačnou dotáciou
skončí v rozpočtovom roku 2003. Od roku
2004 by mali príjmovú základňu rozpočtov
samosprávy VÚC tvoriť:

a) podiely na daniach v správe štátu,

4) Pri  prenesenom výkone štátnej je orgán samosprávy iba vykonávateľom daných pôsobností, ktoré naďalej zostávajú pôsobnosťami štátneho
orgánu. Samosprávny orgán je viazaný nielen ústavou a zákonmi, ale aj podzákonnými právnymi normami vydanými štátnymi orgánmi. Pri výkone
originálnych kompetencií je samosprávny orgán viazaný iba ústavou a zákonmi. Pokiaľ v zákone nie je uvedené inak je každá prenesená pôsobnosť
považovaná za originálnu.



b) výnos z prirážky k dani z príjmov 
fyzických osôb stanovenej vyšším 
územným celkom podľa osobitného 
zákona,  

c) nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva 
majetku vyššieho územného celku,

d) dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona 
o štátnom rozpočte na príslušný 
rozpočtový rok,

e) účelové dotácie z rozpočtu obcí na 
spoločné úlohy vyššieho územného celku a 
obcí realizované na základe zmluvy podľa 
osobitných predpisov,

f) prostriedky štátneho rozpočtu poskytované 
v rámci programov,

g) prostriedky v rámci systému 
horizontálneho finančného vyrovnávania 
vyšších územných celkov,

h) dary, výnosy dobrovoľných zbierok v 
prospech VÚC, 

i) odvody a penále za porušenie rozpočtovej 
disciplíny uložené vyšším územným 
celkom,

j) výnosy z prostriedkov vyšších územných 
celkov, 

k) iné príjmy podľa osobitných predpisov.

Okrem pravidiel finančného hospodárenia a
ďalších úprav zákon5) zavádza aj nový
inštitút finančného vyrovnávania ako nástroja

ochrany slabších obcí a VÚC a pre
korigovanie rozdielov medzi príjmami a
výdavkami ich rozpočtov. Zákon uvažuje s:

* vertikálnym finančným vyrovnávaním, 
ktorým sa vyrovnáva úroveň výdavkových 
potrieb vyšších územných celkov. 
Nástrojom je podľa znenia zákona najmä 
decentralizačná dotácia, upravená na 
základe vecných a finančných normatívov 
upravených osobitnými predpismi

* horizontálnym finančným vyrovnávaním, 
ktorým sa vyrovnávajú rozdiely v tvorbe 
vlastných príjmov vyšších územných 
celkov. Systém horizontálneho 
vyrovnávania vyšších územných celkov 
ustanoví osobitný zákon

Zo zákona vyplýva potreba prípravy
minimálne troch zákonov:

* o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy

* o daňovom určení (rozpočtové určenie 
daní)

* o finančnom vyrovnávaní (na rozdiel od 
znenia zákona sa domnievame, že zákon by 
mal riešiť finančné vyrovnávanie ako celok 
a nie iba systém horizontálneho finančného 
vyrovnávania)

2.6 V rámci prípravy zákona o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky sa
uvažovalo s nasledovným presunom počtu
zamestnancov a financií na vyššie územné
celky počas rokov 2002 - 2004 (Tabuľka 1).
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5) Napr. rozdelenie rozpočtu na bežný a kapitálový a ich príjmy a výdavky

Zdroj: návrh zákona, MV SR, 2001
*  pedagogický zamestnanci sú v prevažnej miere zamestnancami školy
** zamestnanci sú zamestnancami zariadenia

Tabuľka 1
Uvažovaný presun počtu zamestnancov a financií na VÚC v rokoch 2002-2004

Úsek Počet 
zamestnancov

Bežné výdavky 
(tis. Sk)

Kapitálové 
výdavky (tis. Sk)

Spolu (tis. Sk) Príjmy (tis. Sk)

Sociálne veci 9 939 2 392 963 254 673 2 647 636 496 096
Kultúra 3 601 606 717 129 672 736 389 0
Školstvo 27 793* 625 650 154 489 780 139 0
Doprava 2 735 2 462 051 335 179 2 797 230 0
Cestovný ruch 24 5 229 0 5 229 0
Životné prostredie 0 0 0 0 0
Zdravotníctvo 0** 212 963 977 559 1 190 522 0
Regionálny rozvoj 182 47 084 39 47 123 46
Civilná ochrana 16 4 170 0 4 170 0
Celkom 44 290 6 356 827 1 851 611 8 208 438 496 177



2.7  Po prenose kompetencií obdržia vyššie
územné celky pre rok 2002 a rok 2003 v
rámci transferov (decentralizačná dotácia)
nasledovné finančné zdroje (v tis.Sk)
(Tabuľka 2).

2.8  V roku 2001 boli výnosy vybraných
druhov daní (daň z príjmu fyzických osôb,
daň z príjmu právnických osôb) podľa krajov
nasledovné (v tis. Sk) (Tabuľka 3).

A. RÁMCOVÉ PODMIENKY FINANCOVANIE SAMOSPRÁVY VÚC OD ROKU 2004

6 © M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk

Z tabuľky 3 je jasne viditeľná nerovnováha
medzi  výberom daní z príjmu v
bratislavskom kraji a v ostatných krajoch.
Uvedená situácia, ktorá komplikuje fiskálnu
decentralizáciu, je spôsobená okrem
rozdielnej daňovej sily:

1. registráciou väčšej časti podnikov v meste 
Bratislava, ktoré tu majú svoje centrály 
vzhľadom na výnimočnosť hlavného mesta;

2. skutočnosťou, že pri dnešnom systéme 
výberu daní daňové úrady evidujú dane z 
príjmu fyzických osôb nie podľa trvalého 
bydliska zamestnancov, ale podľa sídla 
zamestnávateľa, ktoré je často iné.

2.9 Porovnanie niektorých ukazovateľov
sociálno-ekonomickej situácie v krajoch SR
preukazuje potrebu finančného vyrovnávania
bežných výdavkov (údaje sú z roku 1999)
(Tabuľka 4). 

Zdroj: MF SR, 2002
* kompetencie v oblasti životného prostredia, zdravotníctva a dopravy prejdú na VÚC od 1.1.2003, resp. od 1.1.2004
** v tejto položke je zahrnutý aj výkon úloh v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, dopravy, civilnej
ochrany
*** vrátane vyplácania výkonov vo verejnom záujme

Tabuľka 2
Finančné zdroje v rámci decentralizačnej dotácie pre roky 2002 a 2003 (tis. Sk)

Úsek* Bežné transfery Kapitálové 
transfery

Spolu 2002 Návrh 2003 Z toho bežné 
výdavky

Na činnosť úradov 
VÚC**

355 000 110 000 465 000 466 451 386 451

Na prechod 
kompetencií 
-  doprava*** 1 023 500 0 1 023 500 1 049 446 141 00
-  kultúra 750 700 157 400 908 100 955 248 778 478
-  školstvo 2 242 200 654 800 2 897 000 3 070 258 2 323 832
-  sociálne veci 1 908 700 91 700 2 000 400 2 140 144 2 017 140
Celkom 5 925 100 903 900 6 829 000 7 681 547 6 555 347

Zdroj: MF SR, 2002

Tabuľka 3
Výnosy vybraných druhov daní podľa krajov v roku 2001 (tis. Sk)

Kraj Daň z príjmu FO - 
zo závislej činnosti

Daň z príjmu FO - 
z podnikania

Daň z príjmu 
právnických osôb

Bratislava 11 448 994 1 695 389 9 095 606
Trnava 2 398 210 443 775 2 514 573
Trenčín 2 653 766 347 859 1 658 617
Nitra 2 543 206 414 165 1 527 527
Žilina 2 706 199 413 438 2 155 494
Banská Bystrica 2 604 888 340 214 2 014 275
Košice 3 541 117 571 042 2 032 318
Prešov 2 122 837 379 436 802 321
Celkom 30 049 217 4 605 318 21 800 731

Zdroj: ŠÚ SR + vlastné prepočty

Tabuľka 4
Porovnanie vybraných ukazovateľov sociálno-ekonomickej situácie v krajoch SR (za rok 1999)

Ukazovateľ \ Kraj BA TT TN NI ŽI BB PR KE
Hustota obyvateľstva/ km2 301 132 135 113 101 70 85 112
Daňová sila  Sk / obyvateľa 110987 22107 17861 18124 18153 16214 11953 20589
Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku 17,14 19,24 19,63 18,71 21,8 19,65 24026 21,69
Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku 18,46 17,87 18,31 12,74 12,74 14,22 12,22 12,95
Miera nezamestnanosti 7,54 15,35 14,58 20,99 18,70 23,44 26,48 25,62
Priemerná mzda v Sk 12262 9112 8879 8561 8696 8581 8161 9297
Plocha ciest / km2 kraja 1,27 3,56 3,04 3,55 2,85 4,75 3,95 2,87



3. Decentralizácia zdrojov príjmov

3.1 Decentralizáciu príjmov zo štátneho
rozpočtu do rozpočtov územnej samosprávy
je viazaná na presun kompetencií a
zodpovednosti za ich plnenie.

3.2 Existuje niekoľko spôsobov presunu
príjmov, ktoré možno rozdeliť do dvoch
základných skupín:

a) presun zdrojov príjmov, t.j. zvýšenie 
objemu príjmov zmenou daňového určenia 
a daňovej právomoci

b) transféry zo štátneho rozpočtu, resp. z 
iných zdrojov

3.3 Medzi potencionálne zdroje príjmov
(podľa súčasnej daňovej legislatívy), ktoré
možno presunúť, patria:

a) presun pôvodne štátnych daní medzi 
miestne dane (paušálna daň, daň z príjmu 
fyzických osôb, majetkové dane,....)

b) uvalenie prirážky k štátnym daniam

c) zvýšenie voľnosti pri určovaní výšky už 
existujúcich miestnych daní a poplatkov

3.4 Medzi transfery patria:

a) podiel na štátnych daniach

b) účelové a neúčelové dotácie

c) horizontálne finančné vyrovnávanie

3.5 Financovanie obcí a vyšších územných
celkoch je v súčasnosti založené z veľkej
časti na transferoch zo štátneho rozpočtu. V
prípade obcí tvorili do roku 2002 takmer 47%
celkových príjmov. Po presune kompetencií v
roku 2002 sa objem transferov
(decentralizačná dotácia) zvýšil o 7 392 mil.
Sk, t.j. podiel transferov sa zvýšil na cca 58%
celkových príjmov, pričom časť z nich (45%)
tvoria účelovo viazané transfery
(decentralizačná dotácia, podiel na cestnej
dani, dotácie do MHD). V prípade
samosprávy VÚC sú zdrojmi jej príjmov
výhradne transfery (decentralizačná dotácia) z
toho 95 % je prísne účelovo viazaných.

3.6 Súčasný model je z hľadiska vládou
schválených princípov a kritérií
decentralizácie nevyhovujúci. Je síce
finančne nenáročný a nekomplikovaný na
správu (aj keď zavedením decentralizačnej
dotácie a nevhodnými tokmi niektorých
príjmov ako napr. platy pedagogických
zamestnancov sa systém zbytočne
skomplikoval), ale má aj veľa nevýhod:

a) neexistuje daňová nezávislosť a práve 
naopak, upevňuje sa závislosť územnej 
samosprávy na centrálnej vláde

b) pretrvávajúca centralizácia nevedie
samosprávy k tomu, aby sa snažili tvoriť 
príjmy z vlastných zdrojov, aby využívali 
disponibilný potenciál spravovaného 

ú zemia

c) zmenšuje sa zodpovednosť samosprávy 
za verejné výdavky tým, že sa oddeľuje 
zodpovednosť za výšku a výber daní od 
rozhodovania o ich použití

d) predstavitelia územnej samosprávy ľahko 
môžu "zvaľovať vinu" za nedostatok 
financií na centrálnu vládu a nemusia 
vyjednávať s občanmi o objektívnosti 
zvýšenia daňového zaťaženia z dôvodu 
poskytovaných služieb

e) rozhodovanie o výške transferov je v 
rukách centrálnej vlády. Vo všeobecnosti 
jej rozhodnutia vedú k znižovaniu reálnej 
výšky transferov, pričom predstavitelia 
samosprávy nemajú reálny vplyv na tieto 
rozhodnutia. Príkladom sú zmeny v ČR , 
Maďarsku, ale aj na Slovensku. Napríklad 
v roku 1993 zmenila vláda podiel na dani z 
príjmu fyzických osôb pre obce zo 70 % 
na 30%.

f)  požiadavka väčšej transparentnosti a 
vyššej efektívnosti vo verejných financiách 
si vyžaduje lepšie prepojenie 
poskytovania služieb a platenia daní

A. RÁMCOVÉ PODMIENKYFINANCOVANIE SAMOSPRÁVY VÚC OD ROKU 2004

7© M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk



3.7 Rozhodovanie o posilnení vlastných
príjmov závisí od štruktúry kompetencií,
ktoré má územná samospráva zabezpečovať.
Kľúčom je teda zákonom definovaná
štruktúra kompetencií6), ktoré delíme na :

a) samostatnú, originálnu, pôsobnosť obcí, 
ktorú je možno rozdeliť na povinné 
(definované ústavou a zákonmi a presunuté 
na územnú samosprávu) a dobrovoľné 
úlohy

b) prenesený výkon štátnej správy

c) špecifické vládne programy (sociálne, 
rozvojové,....)

3.8 V prípade originálnych kompetencií je
pravidlom, že v žiadnom okamžiku
nezasahuje štát do ich výkonu inak, iba
kontrolou dodržiavania zákonnosti. To
znamená, že ich financovanie by sa malo
realizovať výhradne z vlastných zdrojov a
príslušné orgány by ich mali mať na plnenie
týchto úloh dostatok. Súčasná právna úprava
(zákon o rozpočtových pravidlách 303/1995 v
znení neskorších predpisov) ponechala medzi
vlastnými zdrojmi podiel obcí a VÚC na
daniach v práve štátu (podielové dane), čo
znamená, že po určení ich celkového objemu
v štátnom rozpočte patria tieto zdroje medzi
transfery neúčelového charakteru a je na
orgánoch územnej samosprávy ako ich
využijú (pri rešpektovaní princípu prioritného
zabezpečovania povinných úloh). Tento
prístup obsahuje všetky nevýhody uvedené v
bode 3.6. Financovanie originálnych
kompetencií   v súlade s ústavou, t.j.  určenie,
ktoré dane a poplatky budú príjmom vyššieho
územného celku, by malo byť prvým krokom
v rámci fiskálnej decentralizácie. Ich zoznam
je v prílohe č. 27). 

3.9 Financovanie preneseného výkonu
štátnej správy vychádza z ustanovenia čl.71,
ods.1 Ústavy SR. Podľa neho náklady takto
preneseného výkonu uhrádza štát. Prenesený
výkon štátnej správy by sa mal uplatňovať v
prípadoch zabezpečenia rovnakých
podmienok dostupnosti tých verejných
služieb, ktoré občanom garantuje ústava a
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nadväzujúce zákony. Vo sfére, ktorá
prichádza do úvahy na decentralizáciu ide
najmä o hospodárske, sociálne a kultúrne
práva, napr. právo na bezplatné základné a
stredné školstvo, bezplatnú zdravotnú
starostlivosť, pomoc v hmotnej núdzi, ale aj
práva národnostných menšín a etnických
skupín. Táto ústavná garancia neznamená, že
by výkon týchto úloh nemohol byť prenesený
na orgány územnej samosprávy, ale
vzhľadom na charakter týchto úloh musí
dostatok zdrojov garantovať štát. Kľúčom k
zmene pomeru prenesených kompetencií voči
originálnym pôsobnostiam samosprávy je
znenie ústavy a nadväzujúcich zákonov.

3.10 Štruktúra a zameranie špecifických
vládnych programov je rozhodnutím
centrálnej vlády. Zabezpečenie zdrojov ich
financovania je preto plne v réžii centrálnej
vlády. Ide najmä o rôzne formy sociálnych
programov, ale aj programy rozvojové
(podpora bytovej výstavby, podpora
regionálneho rozvoja,...) alebo programy
odstraňujúce následky nehospodárnosti
minulých období (zanedbaná údržba
bytových objektov, škôl,....). V prípade
rozhodnutia centrálnej vlády o realizácii
takýchto programov, ide v zásade o účelové
dotácie a tých sa môže samospráva
dožadovať, v súlade s čl. 65 ods.2, iba v
medziach zákona. To znamená, že spôsob
realizácie týchto  štátnych programov by mal
definovať zákon.

3.11 Priebeh decentralizácie predurčuje, že
financovanie úloh územnej samosprávy bude
kombináciou vlastných príjmov a transferov.
Ich pomer bude záležať od zákonnej úpravy
originálnych a prenesených kompetencií a
rozsahu vládnych programov. Pre úspešnosť
fiskálnej decentralizácie a posilnenie
autonómnosti rozhodovania samosprávnych
orgánov je dôležité maximalizovať rozsah
originálnych kompetencií, minimalizovať
rozsah delených kompetencií (jasná deľba
kompetencií a zodpovednosti medzi tromi
úrovňami verejnej správy) a tým zvýšiť
objem skutočných vlastných príjmov.

6) Interpretačné pravidlo, na základe ktorého rozlišujeme originálnu a prenesenú pôsobnosť, je súčasťou zákona o samospráve vyšších územných
celkov a zákona o obecnom zriadení
7) V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v prípade decentralizácie financií na úroveň obcí a nahradenie transférov skutočnými vlastnými
príjmami, bude komplikovať situáciu veľkostná štruktúra obcí a ich rozdiel v daňovej sile, možnosti rozdielov medzi sídlom firiem/osôb a ich
pôsobiskom, a pod.



Možnosť zvýšenia daňovej právomoci VÚC

3.12  V súčasnosti nemá samospráva VÚC
žiadnu daňovú právomoc a existujú nevýhody
uvedené v bode 3.6. Pre rok 2003 uvažuje ŠR
s celkovým limitom decentralizačnej dotácie
vo výške 7 681, 547 mil. Sk, z toho tvoria
bežné výdavky 6 555,347 mil. Sk a
kapitálové výdavky 1 126,200 mil. Sk. Do
tejto sumy nie je zahrnutý presun
kompetencií v oblasti zdravotníctva (odhad v
roku 2001 vo výške 1 190,522 mil. Sk z toho
212, 963 bežných výdavkov a 977, 559 mil.
Sk kapitálových výdavkov) a presun správy a
údržby ciest II a III. triedy (odhad cca 1 700
mil. Sk). Celková suma nákladov na
presunuté kompetencie v súlade so zákonom
č. 416/2001 Z.z. činí približne 10, 5 mld. Sk.
S výnimkou kompetencií v oblasti dopravy
(najmä úhrada náhrady za výkon vo verejnom
záujme) ide prevažne o originálne
kompetencie, ktorých objem výdavkov činí
na základe doteraz prideľovanej
decentralizačnej dotácie cca 9,0 mld. Sk. z
toho na bežné výdavky cca 6,8 - 7,0 mld. Sk.

3.13 Objem výdavkov samosprávy VÚC,
podľa súčasných transferov je diferencovaný
a daný štruktúrou zariadení. Pohybuje sa od
774,255 mil. (Trnavský kraj) po 1 161167 tis.
Sk (Prešovský kraj)( pozri tabuľku 5).

3.14 Presun daňovej právomoci na VÚC
nemusí znamenať aj presun zodpovednosti za
správu dane. Pre túto je možné plne využiť
existujúcu sieť daňových úradov. 

3.15 Nie všetky dane sú vhodné na presun zo
štátu na samosprávu. Najvhodnejšie sú tie,
ktoré sú územne identifikovateľné a stabilné,
a teda ich presun nespôsobí veľký pokles
kvality služieb. Najmenej vhodné na presun
sú nepriame dane  a čiastočne aj dane z
príjmov právnických osôb. Ak uvažujeme aj
o posilnení daňovej právomoci obcí, tak na
presun do rozpočtov VÚC nie sú vhodne
majetkové dane, paušálna daň a daň z
podnikania (dnes ako súčasť dane z príjmu
FO). Najvhodnejšou sa javí daň z príjmu
fyzických osôb - zo závislej činnosti a
funkčných požitkov. 

3.16Celkový výnos dane z príjmov FO - zo
závislej činnosti,  činil v roku 2001 cca 30
mld. Sk. V tom istom roku tvorili príjmy z
obcí z podielových daní a dotácií cca 12,5
mld. Sk. Transfer cestou decentralizačnej
dotácie tvorí cca 4,6 mld. Sk do rozpočtov
obcí a 7,7 mld. Sk do rozpočtov VÚC. S
ďalším presunom kompetencií by sa malo
presunúť do rozpočtov obcí cca 4,0 mld. Sk.
Celkovo tvoria transfery zo štátneho rozpočtu
do rozpočtov územnej samosprávy cca 28,8
mld. Sk. Ak pripočítame zvýšenie rozsahu
úloh  samosprávy v súvislosti s
odstraňovaním delených právomocí,
pokrývajú tieto transfery príjmy z výberu
dane z príjmu FO - zo závislej činnosti.  
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Pozn.: prepočet na 1 obyvateľa uvádzame len pre zaujímavosť, nie z dôvodu vyvodzovania záverov, pretože najmä v prípade školstva je potrebné
zvažovať iné kritériá. Napriek tomu v oblasti transferov na úrady, dopravu, kultúru, ale aj vzhľadom na obsah sociálneho zabezpečenia (dotovanie
zariadení) je toto porovnanie relevantné a ukazuje na pokračovanie nespravodlivosti zo strany štátu voči občanom niektorých regiónov

Tabuľka 5
Objem výdavkov VÚC podľa súčasných transferov (v  tis. Sk / Sk na 1 obyvateľa)

Úsek BA TT TN NI ŽI BB PR KE Priemer SR
Úrad kraj spolu 62932 53206 52560 56872 60160 67460 57914 55347 466451
- na 1 obyvateľa 105,0 96,6 86,9 79,8 86,9 102,0 73,2 72,2 86,7
Rozdiel voči  priemeru v mil. Sk +11,0 + 5,5 + 0,1 - 4,9 + 0,1 +10,1 - 10,7 - 11,1
Doprava spolu 55678 114513 127107 127107 127107 172281 172281 153372 1049446
- na 1 obyvateľa 92,9 207,9 210,1 178,4 183,6 260,5 217,7 200,0 195,1
 - 61,2 + 7,1 + 9,1 - 11,9 - 7,9 + 43,3 + 17,9 + 3,8
Kultúra spolu 48891 103219 70658 153530 187220 102769 165774 123187 955248
- na 1 obyvateľa 81,6 187,4 116,8 215,5 270,4 155,4 209,5 160,7 177,6
 - 57,5 + 5,4 - 36,8 + 27,0 +64,2 - 14,7 + 25,2 - 13,0
Školstvo spolu 477927 331264 291828 322032 367172 363990 474491 441554 3070258
- na 1 obyvateľa 797,8 601,3 482,4 452,1 530,3 550,4 599,6 576,0 570,8

+136,0 + 16,8 - 53,5 - 84,6 - 28,0 - 13,5 + 22,8 + 4,0
Sociálne zabezpečenie spolu 158819 172053 261372 322855 306213 341722 290707 286403 2140144
- na 1 obyvateľa 265,1 312,3 432,1 453,2 442,2 516,7 367,3 373,6 397,9

- 68,7 - 47,2 + 20,7 - 39,4 + 30,7 + 78,6 - 24,2 - 18,6
Odhad na r.2003 804247 774255 803525 982396 1047872 1048222 1161167 1059863 7681547
- na 1 obyvateľa 1342,5 1405,4 1328,3 1379,2 1513,3 1585,0 1467,3 1382,5 1428,1



3.17 Nevýhodou prípadnej zmeny daňového
určenia a odovzdanie dane z príjmu fyzických
osôb zo závislej činnosti samosprávam je
rozdiel objemu vybraných daní medzi
Bratislavským a ostatnými krajmi (pozri bod
2.8). Jeho zmiernenie je možné zmenou
daňového určenia podľa trvalého bydliska
daňovníka a finančným vyrovnávaním, v
rámci ktorého by sa výberom dane v
Bratislavskom kraji vyrovnávala príjmová
stránka všetkých ostatných krajov na základe
zákona o horizontálnom finančnom
vyrovnávaní. Tento krok by mohol odstrániť
ako zdroj financovania podiel na štátnych
daniach, dotácie na výkon samosprávnych
funkcií a decentralizačnú dotáciu. Daň z
príjmu FO zo závislej činnosti by síce ostala
podielovou daňou, ale už len medzi oboma
úrovňami samosprávy. Výšku sadzby dane
stanoví zákonom štát jednotne pre všetky
kraje v SR, pričom sadzbu dane v kraji
stanoví samospráva VÚC. Týmto spôsobom
sa stanú VÚC spoluzodpovedné za výšku
dane v kraji. Jeden z dôvodov, prečo má o
výške dane v kraji spolurozhodovať
samospráva VÚC je, že táto je zodpovedná za
sociálno-ekonomický rozvoj kraja. Obce
majú už dnes ďalšie zdroje vlastných príjmov
(daň z nehnuteľností, miestne poplatky,
nedaňové príjmy) na plnenie nepovinných
úloh8). Posilnenie ich príjmovej základne je
možné majetkovými daňami, dočasne
paušálnou daňou a daňou z príjmu FO - z
podnikania.

3.18 Výberom dane z príjmov fyzických osôb
zo závislej činnosti môžu byť: 

a) existujúce štátne daňové úrady

b)samospráva VÚC

Prikláňame sa k alternatíve a).
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3.19 Zdrojom vlastných príjmov samosprávy
VÚC môže byť prirážka k dani z príjmov FO
zo závislej činnosti. Prirážku je možné
aplikovať aj v prípade, ak by daň z príjmov
fyzických osôb zo závislej činnosti ostala
štátnou daňou. Predpokladom jej zavedenia je
ekvivalentné zníženie sadzieb štátnej dane z
príjmov FO zo závislej činnosti. Strata
príjmov pre štátny rozpočet bude vyvážená
znížením štátnych výdavkov na úlohy
prenesené na územnú samosprávu. Otvorenou
ostáva otázka, či maximálnu výšku prirážky
má definovať zákon s titulu obavy o
konkurenciu medzi regiónmi spojenou s
daňovou diferenciáciu (bližšie pozri bod 1.4).
Prirážka k dani bude patriť tej samospráve,
ktorá ju uvalila. To znamená, že
zamestnávateľ musí vedieť trvalý pobyt
zamestnanca(navrhujeme na začiatku roka).
V prípade zavedenia jednotnej sadzby dane
(nahradením progresívnej sadzby) bude
prirážku tvoriť jednotný príplatok k tejto dani
stanovenej štátom. V prípade ponechania
súčasného zdaňovacieho systému
(progresívny) navrhujeme paušálnu prirážku
na všetky sadzby dane.

Možnosti zmeny transferov do rozpočtov
VÚC

3.20 Transfermi sa vyrovnávajú rozdiely v
sociálno-ekonomickej úrovni jednotlivých
vyšších územných celkov. Vyrovnávanie
rozdielov má viacero podôb. Niektoré sú
priamou ingerenciou štátu do zariadení,
štátnych programov, konkrétnych projektov
bez akéhokoľvek vplyvu orgánov samosprávy
(napr. podpora bytovej výstavby, výstavby
priemyselných parkov, verejnoprospešné
práce, financovanie regionálnych
rozvojových agentúr, sociálna pomoc, mzdy
pedagógov, rôzne štátne fondy,...) a iné sú
transfermi do rozpočtov územnej samosprávy,
v rámci ktorých majú samosprávne orgány
vplyv na ich využitie. Miera vplyvu závisí od
kategórie transferu

3.21 Transfermi sa vyrovnávajú bežné aj
kapitálové rozpočty samospráv. V tejto
kapitole sa zaoberáme transfermi v oblasti
bežného rozpočtu.

8) Dávame na zváženie odstrániť z ústavy a zo zákona možnosť zabezpečovania úloh nad rámec zákona orgánom samosprávy VÚC, z dôvodu
možného stretu záujmu s právomocami obcí. Samospráva VÚC by potom zabezpečovala iba povinné, zo zákona zverené úlohy. 



3.22 Transfery do rozpočtov samosprávy
možno rozdeliť do dvoch kategórií:

a) podiel na daniach vyberaných štátom

b) účelové a neúčelové dotácie do rozpočtov 
samosprávy

3.23 V súčasnosti systém transferov zo
štátneho rozpočtu do rozpočtov samospráv
zahŕňa: 

a) do rozpočtov obcí:
* podiel na dani z príjmov FO - zo závislej 

činnosti
* podiel na dani z príjmu PO
* podiel na cestnej dani
* dotácie na verejnú dopravu (5 miest)
* dotácie na výkon samosprávnych funkcií 

pre obce do 3000 obyvateľov
* dotácie na dokončovanie základných škôl 

a ich technickej vybavenosti v rámci 
bývalej KBV

* dotácie na riešenie individuálnych potrieb 
obcí 

a od roku 2002
* decentralizačná dotácia

b) do rozpočtov VÚC
* decentralizačná dotácia

3.24 Problémom doterajšieho financovania
samosprávy pomocou transferov bola jednak
ich výška (pozri bod. 3.6), ale aj kritériá
prerozdeľovania čiastky podielových daní
určenej samosprávam do rozpočtov
jednotlivých obcí a kritériá prideľovania
ostatných transferov (dotácií). 

3.25Novela zákona o rozpočtových
pravidlách zaradila medzi vlastné príjmy
samosprávy VÚC podiel na daniach v práve
štátu, bez definovania, o ktoré dane má ísť, s
tým, že podiely samosprávy VÚC na týchto
daniach určí osobitný zákon. Schválenie
takéhoto zákona posilní stabilitu príjmovej
stránky rozpočtov samosprávy, nakoľko
výška podielov nebude predmetom
každoročnej licitácie v rámci prípravy
štátneho rozpočtu. 

3.26 Výška celkového podielu samospráv
VÚC na daniach v správe štátu vyplýva z
ohodnotenia rozsahu originálnych
kompetencií samosprávy VÚC

3.27 Potrebný objem je možné zabezpečiť
podielom na jednej dani, resp. kombináciou
podielov na viacerých daniach, alebo
percentuálnym podielom na všetkých daniach
štátu (príklad ČR)

3.28 Do rozpočtov jednotlivých samospráv
VÚC je možné zabezpečiť zdroje podľa
pôvodu dane alebo na základe vzorca

3.29 V prípade delenia podľa pôvodu
participuje každá samospráva VÚC určitým
% na dani (daniach) vybraných v rámci
daného územia. To znamená potrebu územnej
identifikácie podielovej dane. Preto v
takomto prípade je vhodná ako podielová daň
iba daň z príjmu FO zo závislej činnosti,
ktorej pôvod je možné bez väčších
komplikácií  identifikovať. Určitým
handicapom pri prerozdeľovaní podľa pôvodu
je rozdielnosť daňovej sily jednotlivých
VÚC. V tomto prípade je nevyhnutné zaviesť
mechanizmus horizontálneho finančného
vyrovnávania.

3.30 Výhodou delenia podielových daní
podľa vzorca je možnosť do
prerozdeľovania zaradiť širšiu škálu daní.
Napríklad v ČR navrhujú zaradiť medzi
podielové dane: niektoré spotrebné dane,
darovaciu, dedičskú, DPH, dane z príjmov,
daň z prevodu nehnuteľností. Princípom je z
podielnictva vyradiť najmenej stabilné dane,
napr. daň z príjmu PO.

3.31 Súčasťou mechanizmu financovania
úloh samosprávy VÚC podľa vzorca je
určenie kritérií pomocou ktorých sa podiel na
daniach dostane do rozpočtov konkrétneho
VÚC. Je možné zvoliť dva postupy:

1.na každú z kompetencií sa vyčlení 
definovaný objem/podiel financií a táto 
čiastka sa prerozdelí podľa vzorca do 
rozpočtov VÚC, t.j. na každú kompetenciu 
je použitý iný vzorec. 
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2.definovaný objem/podiel financií, ktorý 
pokrýva všetky kompetencie VÚC, sa 
prerozdelí podľa univerzálneho vzorca

Prvá alternatíva ponecháva štátu možnosť
regulácie objemov celkových výdavkov na
jednotlivé kompetencie, avšak tento systém je
oveľa komplikovanejší a oveľa menej
motivuje samosprávy k efektívnemu
správaniu sa, pretože znemožňuje usporené
prostriedky z jednej oblasti venovať do inej.

3.32Vzhľadom na štruktúru úloh samosprávy
VÚC je vhodné medzi kritériá pre plnenie
originálnych úloh9) zaradiť:

a) počet obyvateľov
b) počet detí vo veku 14-17 rokov
c) počet detí vo veku 14-18 rokov
d) počet obyvateľov v poproduktívnom roku
e) počet obyvateľov v produktívnom veku
f) hustota osídlenia (miera urbanizácie)
g) plocha ciest II. a III. triedy
h) hustota obyvateľstva

Je potrebné definovať váhu jednotlivých
kritérií, ktorá môže vyjadriť preferencie
podpory  jednotlivým VÚC. Porovnanie
rozdielu VÚC  niektorých kritérií je v bode
2.9. Filozofia tvorby vzorca je v prílohe č. 4

Účelové dotácie

3.33 Vzhľadom na rozdielnu daňovú silu
VÚC a nutnosť masívneho finančného
vyrovnávania, nie je vhodné financovať
niektoré úlohy z vlastných zdrojov územnej
samosprávy. Ide najmä o financovanie platov
pedagogických pracovníkov a oblasť
sociálnej pomoci. Tieto výdavky v súčasnosti
zabezpečujú orgány miestnej štátnej správy.
Obe oblasti navrhujeme ponechať v režime
štátnej dotácie, resp. ako refundáciu zo
štátneho rozpočtu.
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3.34 Ostatné účelové dotácie obciam je
potrebné nahradiť všeobecnými dotáciami,
resp. systémom finančného vyrovnávania. V
každom prípade je potrebné odstrániť
špecifickú podporu obciam do 3000
obyvateľov, ktorá pôsobí kontraproduktívne
voči zámerom decentralizácie. Stabilizuje
veľký počet neefektívnych správnych
jednotiek a bráni rozsiahlejšej decentralizácii
kompetencií na úroveň obcí.

3.35 Medzi špecifické dotácie štátu
rozpočtom obcí (prostredníctvom NÚP) ,
ktorými sa vyrovnávajú rozdiely medzi
regiónmi v oblasti zamestnanosti patrí aj
podpora verejnoprospešných prác. Je
potrebné zvážiť zmenu prístupu k riešeniu a
vložiť tieto prostriedky v každom VÚC do
fondu podpory regionálneho rozvoja10).

4. Finančné vyrovnávanie11) bežných
rozpočtov VÚC

4.1 Novela zákona č. 303/1995 Z.z. v §33
zavádza nový inštitút finančného
vyrovnávania ako nástroja na ochranu
finančne slabších obcí a samospráv VÚC a
pre čiastočné korigovanie rozdielov medzi
príjmami a výdavkami ich rozpočtov.
Rozlišuje vertikálne a horizontálne finančné
vyrovnávanie. 

4.2 Zákon v § 29 definuje vnútorné
rozdelenie rozpočtu na bežný a kapitálový.
Príjmami bežného rozpočtu sú všetky príjmy
podľa znenia zákona okrem príjmov z predaja
kapitálových aktív, príjmov z predaja
pozemkov a nehmotných aktív, príjmov z
kapitálových grantov a transferov a príjmov z
predaja majetkových účastí, ktoré sú povinne
príjmami kapitálového rozpočtu. 

9) Kritériá pre prenesený výkon štátnej správy musí definovať celoplošne štát, pretože je zodpovedný za dostatok financií (sociálna pomoc,
príspevky v nezamestnanosti, platy vo verejnej službe,...)
10) Riešenie v rámci prípadovej štúdie Košického VÚC
11) Termíny nie sú v súčasnom systéme úplne jednoznačné, pretože transfery uvedené v časti 3 možno tiež považovať za vertikálne vyrovnávanie a
horizontálne vyrovnávanie uvedené v časti 4 je možné dosahovať vertikálne (dodatkovými transfermi štátu) alebo horizontálne (znížením príjmov
bohatších VÚC odvodom časti z nich do vyrovnávacieho fondu)



4.3 Vertikálne finančné vyrovnávanie má
slúžiť na vyrovnávanie úrovne výdavkových
potrieb obcí a VÚC.  Jeho hlavným
nástrojom je podľa znenia zákona najmä
decentralizačná dotácia, t.j. transfer určený na
financovanie pôsobností, ktoré prešli na
samosprávu z orgánov štátu v rozsahu
ustanovenom osobitnými zákonmi.
Decentralizačná dotácia sa poskytuje na
základe vecných a finančných normatívov
upravených osobitnými zákonmi.

4.4 Horizontálne finančné vyrovnávanie
má ustanoviť osobitný zákon a majú sa ním
vyrovnávať rozdiely v tvorbe vlastných
príjmov bežných rozpočtov územnej
samosprávy. 

4.5 Decentralizácia kompetencií na VÚC má
symetrický charakter, t.j. všetky kraje sú si z
hľadiska rozsahu kompetencií rovné.
Najväčšie výdavky budú predstavovať
náklady na školstvo, sociálne veci, dopravu a
zdravotníctvo. 

4.6 Spôsob a rozsah finančného vyrovnávania
bude závisieť od miery rozsahu daňovej
právomoci samospráv VÚC. V prípade, že
budú naďalej prevládať transfery (podielové
dane, resp. dotácie) pri financovaní
originálnych kompetencií, by mohla byť
miera finančného vyrovnávania
zakomponovaná už do kritérií ich
prerozdeľovania (sústava kritérií- pozri bod
3.31), resp. vzorca. V prípade posilnenia
daňovej právomoci VÚC a financovania
originálnych kompetencií zo skutočných
vlastných príjmov bude potrebné z dôvodu
rozličnej daňovej sily VÚC zaviesť aj
horizontálne finančné vyrovnávanie. 

4.7 Rozsah horizontálneho finančného
vyrovnávania závisí od miery posilnenia
daňovej právomoci samosprávy. Ak príde k
presunu dane z príjmu FO - zo závislej
činnosti do rozpočtov samospráv , ktorá
nahradí transfery, a táto bude jediným
daňovým príjmom, bude potrebné
vyrovnávať celý daňový príjem samospráv
VÚC. V prípade ak bude existovať
kombinácia krytia výdavkov z transferov a
prirážky k dani z príjmu FO zo závislej
činnosti, k horizontálnemu finančnému
vyrovnaniu nepríde.

Vyrovnávanie príjmov (daňového základu)

4.8 Vyrovnávanie príjmov sa zakladá na
rešpektovaní princípu solidarity a princípu
motivácie. Princíp solidarity je obsiahnutý v
pomoci daňovo silnejších VÚC daňovo
slabším VÚC. Princíp motivácie spočíva v
tom, že miera vyrovnania by nemala
dosiahnuť 100 % a prerozdelenie by nemalo
spôsobiť, že VÚC získajúce vyrovnávací
grant dosiahnu po vyrovnaní vyššie príjmy
ako tie VÚC, ktoré odovzdali vyrovnávací
príspevok.

4.9 Predpokladom je, že základom daňových
príjmov samosprávy VÚC je daň z príjmov
FO zo závislej činnosti (či jej podiel, alebo
prirážka) a preto ako východisko pre finančné
vyrovnávanie navrhujeme priemerný
zdaniteľný príjem na obyvateľa. Tie
samosprávne VÚC, v ktorých je tento príjem
nižší ako priemer v SR, dostanú vyrovnávací
grant. Tie, v ktorých je vyšší platia
vyrovnávací grant. Výška príspevku sa
definuje z rozdielu priemerného zdaniteľného
príjmu na obyvateľa v SR a priemerného
zdaniteľného príjmu v príslušnom VÚC.
Rozdiel sa vynásobí počtom obyvateľov
VÚC. (Tabuľka 6).
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Zdroj: MF SR a vlastné prepočty

Tabuľka 6
Porovnanie daní z príjmov FO zo závislej činnosti podľa 
jednotlivých VÚC s priemerom SR

VÚC Daň z príjmu FO zo 
závislej činnosti 

v tis. Sk

Daň z príjmu FO zo 
závislej činnosti 
v Sk/ obyvateľa

Rozdiel oproti 
priemeru v SR 
Sk/obyvateľa

Bratislavský 11 448 994 19 112,17 + 13 525,73
Trnavský 2 398 210 4 353,12 - 1 133,32
Trenčiansky 2 653 766 4 386,99 - 1 199,45
Nitriansky 2 543 206 3 570,35 - 2 016,09
Žilinský 2 706 199 3 908,24 - 1 678,20
Banskobystrický 2 604 888 3 938,79 - 1647,65
Prešovský 2 122 837 2 682,60 - 2 903,84
Košický 3 541 117 4 618,95 - 967,49
Slovenská rep. 30 049 217 5 586,44 -



4.10 Čerpanie vyrovnávacieho grantu
jednotlivými VÚC z fondu horizontálneho
finančného vyrovnávania je možné dvomi
modelmi:

a)  zdroje fondu sa prerozdelia bezo zvyšku 
do VÚC, ktorých priemerný zdaniteľný 
príjem na obyvateľa je menší ako priemer 
za SR

b) zdroje fondu sa prerozdelia všetkým VÚC 
okrem najsilnejšieho (Bratislavský), 
pričom sa vychádza z požiadavky, aby sa 
relatívna daňová sila zmenila po 
prerozdelení v rovnakej miere

Fond bude tvorený odvodom príslušného % z
každého VÚC.

Vyrovnávanie výdavkov (nákladových
potrieb) 

4.11 V súčasnosti slúži na vyrovnávanie
výdavkov systém transferov do rozpočtov
územnej samosprávy. V prípade VÚC ide o
decentralizačnú dotáciu. Problémom je, že sa
dotujú zariadenia, ktoré boli vybudované v
minulosti, v centrálne plánovanej ekonomike
a o och existencii rozhodovali aj iné kritériá
ako je dopyt a efektívnosť. Súčasný systém
stabilizuje tieto zariadenia bez toho aby na
systém mali vplyv noví zriaďovatelia -
samosprávne orgány. Stabilizuje ho
decentralizačnou dotáciou do zariadení,
platmi pedagógov, obmedzovaním nakladania
s majetkom, atď.  Ďalším problémom je, že
neexistujú objektívne kritériá
prerozdeľovania. Systém nezohľadňuje
zmeny v demografickej štruktúre, objektívne
náklady, ....
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4.12 Vyrovnávanie nákladových potrieb má
za cieľ vyrovnať regionálne rozdiely
nákladov na zabezpečenie samosprávy VÚC.
V zásade existujú dva faktory, ktoré určujú
celkový objem nákladov:

1. úroveň a rozsah služieb stanovený 
rozhodnutím zastupiteľstva VÚC

2. objektívne faktory pre zabezpečenie 
povinných úloh vyplývajúcich zo zákonov

Dôvodom vyrovnávania nákladov je druhý
faktor, t.j. objektívne faktory zabezpečovanie
povinných úloh, ktoré sú príčinou
rozdielnych nákladových potrieb. Tieto
faktory a ich váha sú do značnej miery
politickým kompromisom, pretože spôsobujú
prerozdeľovanie daňových príjmov

4. 13 Pre každú úlohu, ktorá je predmetom
vyrovnávania, je potrebné vypočítať
priemerné  náklady na jednotku v rámci
Slovenskej republiky (napr. školstvo, sociálna
pomoc, doprava, cesty II. a III. triedy ...).
VÚC si prepočítajú svoje skutočné náklady
na plnenie úloh ako násobok priemerných
nákladov na jednotku a počet jednotiek.
Celková potreba nákladov VÚC tvorí základ
pre vyrovnávanie. Tie VÚC, ktoré majú
vyššie náklady ako je priemer za SR, dostanú
vyrovnávací grant. Tie VÚC, ktoré majú
nižšie náklady ako celoštátny priemer,
zaplatia vyrovnávací príspevok. Výška
vyrovnávacieho grantu a vyrovnávacieho
príspevku je rovnaké %, stanovené zákonom. 



1. Návrh modelu financovania samosprávy
VÚC (aj obcí) musí byť zasadený do rámca
reformy verejných financií v SR. Je potrebné
aby:

a. vychádzal zo strednodobého fiskálneho 
rámca definovaného v predvstupovom 
ekonomickom programe, ktorý sa 
sústreďuje na zvyšovanie daňových 
výkonov na základe hospodárskeho rastu 
a znižovania podielu verejných výdavkov 
na hrubom domácom produkte,

b. rešpektoval daňovú politiku a jej zmeny 
vyplývajúce zo vstupu do EÚ a úlohu 
priamych a nepriamych daní (napríklad 
zámer znižovania podielu priamych daní 
na daňových príjmoch  bude mať dopad 
na daňovú silu územnej samosprávy

c. umožňoval transparentným spôsobom 
určiť územnú príslušnosť daní (vzhľadom 
na čo je potrebné predovšetkým 
uskutočniť reformu daní z príjmu 
fyzických osôb so zavedením registrácie 
všetkých platcov uvedených daní a ich 
celkovej výšky podľa trvalého bydliska) 
(bližšie pozri príloha 3)

d. rešpektoval princípy výdavkovej politiky 

znižovanie výdavkov na verejnú
spotrebu racionalizáciou sietí a činností, 
účinnými štrukturálnymi reformami, z 
dôvodu nových výdavkov spojených so 
vstupom do EÚ a zvyšovaním 
administratívnej kapacity,

znižovanie dlhovej služby,

znižovaním dotácií na hospodárske 
aktivity, zosúladenie hospodárskych 
politík štátu a EÚ, kofinancovanie 
projektov regionálneho rozvoja,

v kapitálových výdavkoch financovanie 
infraštruktúry a dokončovanie 
rozostavaných stavieb,

v transferoch obyvateľom,

2. Samosprávne orgány preberajú nielen
kompetencie, ale aj zodpovednosť za
štrukturálne reformy a reformu verejných
financií. Najmä v prípade posilnenia
autonómie samosprávnych orgánov je
nevyhnutné, aby verejné politiky samosprávy
VÚC a obcí boli zamerané na zvýšenie
efektivity a racionality verejného sektora.
Mali by sa zamerať na:

a. reštrukturalizáciu siete zariadení, a ich 
zlučovanie (existujúca štruktúra, vývoj 
dopytu, demografia, miera využívania, 
prístup, rovnosť a cenová efektívnosť),

b. zvýšenie efektívnosť riadenia 
poskytovaním väčšej autonómnosti a 
zvýšením zodpovednosti,

c. zavedenie tvrdých rozpočtových opatrení,

d. nákladovo-orientované správanie sa a nie 
podľa zvyklostí z minulosti,

e. realizáciu cielenej personálnej politiky,

f. zavedenie systému nakupovania služieb v 
školstve (poukazy), v zdravotníctve 
(poisťovne) a v sociálnych službách 
(odberateľ),

g. zvýšenie administratívnej schopnosti,

h. zavedenie strednodobých rozpočtových 
rámcov, založených na plánovaní 
výdavkových potrieb,

3. Predpokladaný objem rozpočtov
samosprávy vyšších územných celkov pre
plnenie originálnych kompetencií:
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B. ALTERNATÍVY FINANCOVANIA BEŽNÝCH ROZPOČTOV  VÚC

decentralizačná dotácia pre rok 2003 7 681, 547 mil. Sk
presun zdravotníctva v roku 2003 1 190, 522 mil. Sk
presun ciest II. + III. triedy 1 700, 000 mil. Sk
posilnenie úradu 50, 000 mil. Sk
ostatné kompetencie (odstránenie duplicít) 1 200, 000 mil. Sk
Spolu: 11 192, 069 mil. Sk
Zaokrúhlene 11,2 mld. Sk
Priemerne na 1 kraj
 (vzhľadom na rovnaké kompetencie) 1,4 mld. Sk
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3. Pri posúdení nového systému financovania
uvažujeme s tromi alternatívami (Tabuľka 7).

Vzhľadom na rovnaké riešenie financovania
preneseného výkonu štátnej správy a
financovania štátnych programov ako transfer
- dotácia (pri prenesenom výkone môže byť
neúčelová, pri štátnych programoch účelová
dotácia) v ďalšom uvažujeme len s riešením
financovania originálnych kompetencií. V
alternatíve A je mechanizmus finančného
vyrovnávania zakomponovaný do vzorca
redistribúcie podielových daní. V alternatíve
B je časť vyrovnávania zabezpečená
vzorcom, ale je potrebné zabezpečiť
vyrovnávanie prirážky k dani. V alternatíve C
je potrebný nový mechanizmus finančného
vyrovnávania príjmov (daňového základu) a
výdavkov (nákladových potrieb).

Alternatíva A

- uvažuje s financovaním originálnych
kompetencií samosprávy VÚC výhradne
podielom na štátnych daniach. Pre rok 2001
bola štruktúra podielových daní v obciach
nasledovná (Tabuľka 8).

Pri uvažovaných  približne rovnakých
podieloch ako v prípade obcí bude štruktúra
nasledovná (Tabuľka 9).

Alternatívnym riešením môže byť vyradenie
dane z príjmu právnických osôb z podielo-
vých daní a posilnenie podielu na dani z
príjmu FO zo závislej činnosti (Tabuľka 10).

Prenos kompetencií na obce si vyžiada
posilnenie ich príjmov zvýšením podielu na
podielových daniach. Štruktúra financovania
výdavkov originálnych kompetencií môže
byť pre obe úrovne samosprávy nasledovná
(Tabuľka 11).

V prípade vynechania dane z príjmu
právnických osôb sa presunie financovanie
výdavkov na podiel na dani z fyzických osôb
zo závislej činnosti (Tabuľka 12).

Rozdelenie celkového objemu podielových
daní do jednotlivých VÚC odporúčame
rozdeliť podľa vzorca na základe sústavy
objektívnych kritérií uvedených v bode 3.31. 

Tabuľka 7
3 alternatívy nového systému financovania bežných rozpočtov VÚC

Alternatíva Originálne kompetencie Prenesený výkon 
štátnej správy

Štátne 
programy

A podielové  dane dotácie dotácie
=>prirážka k dani z príjmu 
FO zo závislej činnosti
=>podielové dane
=>daň z príjmu FO zo 
závislej činnosti
=>alt. aj prirážka

B dotácie dotácie

C dotácie dotácie

Tabuľka 8
Štruktúra podielových daní v obciach pre rok 2001

Celková suma 
mld. Sk

Podiel na dani v % Podiel na podielových 
daniach obcí v %

DPFO ZČ 6,9 21,3 75,0
DPPO 1,5 6,95 16,0
CD 1,0 30,0 9,0
Spolu 9,4 100,0

Tabuľka 9
Štruktúra podielových daní 

mld. Sk Podiel na dani v % % podiel na podielových 
daniach 

DPFO ZČ 8,25 27 74
DPPO 1,75 8 15,6
CD 1,20 38 10.4
Spolu 11,20 100,0

Tabuľka 10
Alternatívne riešenie po vyradení DPPO a posilnení DPFO ZČ

mld. Sk Podiel na dani v % % podiel na podielových 
daniach

DPFO ZČ 10,0 32,7 89,3
CD 1,2 38 9,7
Spolu 11,2 100,0

Tabuľka 11
Štruktúra financovania výdavkov originálnych kompetencií po posil-
není príjmov zvýšením podielu na podielových daniach

 VÚC Obce Spolu
DPFO - ZČ 8,2 6,9 15,1
podiel na dani v % 26,8 22,5 49,3
DPFO - PČ 4,6 4,6
podiel na dani v % 100,0 100,0
DPPO 1,8 1,5 3,3
podiel na dani v % 8,2 6,9 15,1
CD 1,2 1,0 2,2
podiel na dani v % 37,0 32,0 69,0
paušálna daň 0,01 0,01
podiel na dani v % 100,0 100,0
Spolu
podiel na dani v %

25,211,2 14,0

Tabuľka 12
Presun financíí na DPFO ZČ po vynechaní DPPO

 VÚC Obec Spolu
DPFO ZČ 10,0 8,4 18,4
podiel na dani v % 32,7 27,5 60,2



Na základe metodiky a filozofie uvedenej v
prílohe 4 sú váhy prerozdeľovania do vzorca
nasledovné (Tabuľka 13).

Výsledky rozdelenia balíku 11,2 mld. Sk
podľa vzorca uvádzame v grafe. Kvôli
prehľadnosti uvádzame aj prepočty na
obyvateľa a porovnanie s decentralizačnou
dotáciou, ktorá však neobsahuje prostriedky
na niektoré neskôr prenesené kompetencie.

Alternatíva B

- uvažuje s kombináciou krytia nákladov
originálnych kompetencií VÚC podielom na
štátnych daniach a prirážky k dani z príjmu
FO zo závislej činnosti. Pri príklade
vychádzame z nasledovného:

a) za predpokladu prirážky vo výške cca 
20 % z objemu financií potrebných na 
krytie nákladov originálnych kompetencií, 
čo pri priemernom rozpočte VÚC 1,4 mld. 
Sk predstavuje 0,28 mld. Sk (táto suma je 
akceptovateľná vo všetkých VÚC, pozri 
bod 2.8)

b) o sumu 0,28 x 8 krajov = 2,24 mld. Sk sa 
zníži celoštátna sadzba dane a podiel VÚC 
na dani z príjmu FO zo závislej činnosti
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Tabuľka 13
Váhy prerozďeľovania do vzorca

Ukazovateľ
Počet obyvateľov 2 010 20%
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku 1 760 18%
Počet obyvateľov v produktívnom veku 100 1%
Počet obyvateľov vo veku 14-17 rokov 1 200 12%
Počet obyvateľov vo veku 14-18 rokov 1 500 15%
Plocha ciest II a III triedy 2 750 28%
Hustota obyvateľstva-1 620 6%

Váha

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka Decentralizačná dotácia neobsahuje všetky prenesené kompetencie. Za základ bol použitý skutočný výber
daní v roku 2001

Graf 1
Odhadovaná výška príjmov samospráv VÚC v porovnaní s decentralizačnou dotáciou pre
rok 2003,  alternatíva A (Sk)
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c) zníženie celoštátnej sadzby dane 
predstavuje koeficient 0,925. Je potrebné 
urobiť prepočty v každej skupine. 
Najjednoduchšie by sa prirážka zavádzala v 
prípade neprogresívnej dane

d) aj v tejto alternatíve uvažujeme variantne s 
vylúčením dane z príjmu právnických osôb 
z podielových daní (Tabuľka 14).

Tabuľka 14
2 varianty financovania , alternatíva B

Variant 1 Variant 2
DPFO ZČ 5,9 7,7
% podiel na daňových príjmoch 52,7 68,8
Prirážka k dani z príjmu FO ZČ 2,3 2,3
% podiel na daňových príjmoch 20,5 20,5
Cestná daň 1,2 1,2
Podiel na daňových príjmoch 10,7 10,7
Daň z príjmu PO 1,8 0
Podiel na daňových príjmoch 16,1 0
Spolu 11,2 11,2



Do rozpočtov jednotlivých VÚC navrhujeme
transfer podielu na štátnych daniach (pozri aj
príloha č. 4) pomocou vzorca. Prepočty do
regiónov pri súčasnom stave ako aj reforme
daňového systému (príloha 3) pri alternatíve
B uvádzajú tabuľka 15 a grafy 2, 3.

B. ALTERNATÍVY FINANCOVANIA BEŽNÝCH ROZPOČTOV  VÚC FINANCOVANIE SAMOSPRÁVY VÚC OD ROKU 2004

18 © M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk

Súčasťou tohto spôsobu financovania musí
byť aj horizontálne finančné vyrovnávanie
prirážky k dani z príjmu fyzických osôb zo
závislej činnosti, podľa mechanizmu
uvedeného v prílohe č.5

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka Decentralizačná dotácia neobsahuje všetky prenesené kompetencie. Za základ bol použitý skutočný výber
daní v roku 2001graf 3
Odhadovaná výška príjmov samospráv VÚC v porovnaní s decentralizačnou dotáciou pre rok 2003 po reforme dani z
príjmu*, alternatíva B

Graf 2
Odhadovaná výška príjmov samospráv VÚC v porovnaní s decentralizačnou dotáciou pre
rok 2003 pri súčasnom stave výberu daní*, alternatíva B (Sk)
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Poznámka: * reforma DPFO ZČ, ktorá umožňuje registrovať objem vybranej dane podľa trvalého bydliska daňovníka

Tabuľka 15
Prepočet financovania na kraje pri súčasnom stave ako aj po daňovej reforme - alternatíva B (Sk)

Príjmy spolu Príjmy na 
obyvateľa

Príjmy spolu Príjmy na 
obyvateľa

Bratislavský kraj 877 194 314 531 766 705 811 085 560 1 688 279 874 2 736 1 342 852 265 2 176
Trnavský kraj 183 745 085 176 042 615 994 613 361 1 178 358 446 2 137 1 170 655 976 2 123
Trenčiansky kraj 203 325 140 188 652 754 1 014 300 805 1 217 625 945 2 000 1 202 953 559 1 976
Nitriansky kraj 194 854 347 280 872 658 1 191 162 841 1 386 017 188 1 940 1 472 035 499 2 060
Žilinský kraj 207 342 481 329 038 847 1 098 406 577 1 305 749 058 1 882 1 427 445 424 2 057
Banskobystrický kraj 199 580 234 275 902 733 1 290 271 082 1 489 851 315 2 250 1 566 173 815 2 366
Prešovský kraj 162 646 632 283 676 976 1 326 216 650 1 488 863 283 1 891 1 609 893 626 2 044
Košický kraj 271 311 767 234 046 712 1 173 943 124 1 445 254 891 1 884 1 407 989 836 1 835
Spolu 2 300 000 000 2 300 000 000 8 900 000 000 11 200 000 000 2 073 11 200 000 000 2 073

Prirážka k DPFO 
ZČ - po reforme, 
súčasné sadzby

Podielové dane 
prerozdelené 
podľa vzorca

Prirážka k DPFO 
ZČ - súčasný stav, 

súčasné sadzby

Súčasný stav Stav po reforme*



Alternatíva C

uvažuje, že podielové dane na oboch
úrovniach samosprávy budú nahradené
zmenou daňového určenia dane z príjmu
fyzických osôb zo závislej činnosti, pričom
obciam ostanú aj súčasné príjmy z miestnych
daní a poplatkov. Paušálna daň bude
pravdepodobne po vstupe do EÚ zrušená. Pre
posilnenie príjmov miestnej samosprávy
ostávajú k dispozícii ešte12) daň z príjmov
fyzických osôb z podnikania a dane z
dedičstva, darovania a prevodu nehnuteľností.
Daň z príjmu FO zo závislej činnosti bude
delenou daňou samosprávy. Štát určí jej
maximálnu sadzbu jednotne pre celé územie
SR. Samospráva VÚC určí sadzbu dane v
kraji, pričom nesmie prekročiť maximálnu
sadzbu. Daň bude vyberaná sieťou štátnych
daňových úradov, odkiaľ bude príslušný
podiel prevedený do rozpočtov územnej
samosprávy na základe definovaného %
podielu podľa rozsahu kompetencií. 
(Schéma 1).

V roku 2001 bol výber dane z príjmov FO zo
závislej činnosti cca 30,6 mld. Sk. V tabuľke
16 je prehľad súčasných podielov obcí na
štátnych daniach a zdroje financií na krytie
doteraz známych prenesených originálnych
kompetencií na obce a VÚC v mld. Sk
(objem sa môže upraviť odstránením
delených kompetencií).

Vzhľadom na pomer úloh odporúčame deliť
daň v pomere 60 % obce a 40 % VÚC po
odpočítaní úhrady správy dane. 

Podielovou daňou samosprávy sa môže stať,
v prípade potreby aj cestná daň (daň z
motorových vozidiel), pričom štátny rozpočet
bude kryť správu a údržbu ciest I. triedy a
diaľnic zo spotrebnej dane. Mechanizmus je
obdobný ako u dane z príjmov FO zo závislej
činnosti.
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Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka Decentralizačná dotácia neobsahuje všetky prenesené kompetencie. Za základ bol použitý skutočný výber
daní v roku 2001, územné podiely odhadované na základe odhadovaného počtu zamestnancov, priemernej mesačnej
mzdy a daňových sadzieb a odpísateľných položiek z roku 2001

Graf 3
Odhadovaná výška príjmov samospráv VÚC v porovnaní s decentralizačnou dotáciou pre
rok 2003, po reforme dani z príjmu*, alternatíva B (Sk)
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Schéma 1

 

Platca dane s trvalým pobytom 
v obci 

Príslušný daňový úrad 

Rozpočet obce platcu dane 

Rozpočet VÚC, ktorého 
súčasťou je obec platcu dane 

x % 

y % 

12) podľa súčasnej daňovej sústavy
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V nasledujúcich grafoch 4 - 7 uvádzame
výsledky modelových prepočtov príjmov
samospráv, zvlášť pre súčasný systém
evidencie a výberu daní z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti a pre reformovaný
systém, umožňujúci výberu daní podľa
trvalého bydliska daňovníka. Ako vstupné
predpoklady sme použili príklad financovania
miestnych rozpočtov z miestnych daní a
poplatkov a z 60% DPFO ZČ, a zvyšných
40% DPFO ZČ by bolo použitých na
financovanie krajských samospráv.

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, DataCentrum, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka:  Za základ bol použitý skutočný výber daní v roku 2001.

Graf 4
Príjmy rozpočtov obcí a  bežné výdavky obcí v roku 2001 za kraje SR podľa alternatívy C za
súčasného systému výberu daní (Sk)
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Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, DataCentrum, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka: Decentralizačná dotácia neobsahuje všetky prenesené kompetencie. Za základ bol použitý skutočný výber
daní v roku 2001

Graf 5
Príjmy rozpočtov krajských samospráv v porovnaní s výškou decentralizačnej dotácie pre
rok 2003  podľa alternatívy C za súčasného systému výberu daní (Sk)

0
500 000 000

1 000 000 000
1 500 000 000
2 000 000 000
2 500 000 000
3 000 000 000
3 500 000 000
4 000 000 000
4 500 000 000
5 000 000 000

Br
at

is
la

vs
ký

 k
ra

j

Tr
na

vs
ký

 k
ra

j

Tr
en

či
an

sk
y

kr
aj

N
itr

ia
ns

ky
 k

ra
j

Ži
lin

sk
ý 

kr
aj

Ba
ns

ko
by

st
ric

ký
kr

aj

Pr
eš

ov
sk

ý 
kr

aj

Ko
ši

ck
ý 

kr
aj

príjem 40 DPFO
ZČ - súčasný stav

decentralizačná
dotácia pre rok
2003

príjmy 
VÚC
(Sk)

Tabuľka 16
Súčasný podiel obcí na štátnych daniach obcí a VÚC (mld. Sk)

VÚC Obec Spolu
DPFO ZČ 0 6,9 6,9
DPPO 0 1,5 1,5
CD 0 1,0 1,0
Dotácie 0 2,5 2,5
Iné transféry 0 0,2 0,2
Decentralizačná dotácia 7,8 4,6 12,4
Ďalšie kompetencie
- zdravotníctvo 1,2 1,2
- cesty 1,7 1,7
Spolu 10,7 16,7 27,4



B. ALTERNATÍVY FINANCOVANIA BEŽNÝCH ROZPOČTOV  VÚCFINANCOVANIE SAMOSPRÁVY VÚC OD ROKU 2004

21© M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, DataCentrum, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka: Za základ bol použitý skutočný výber daní v roku 2001, územné podiely odhadované na základe
odhadovaného počtu zamestnancov, priemernej mesačnej mzdy a daňových sadzieb a odpísateľných položiek z roku
2001

Graf 6
Príjmy rozpočtov obcí a  bežné výdavky obcí v roku 2001 za kraje SR podľa alternatívy C po
zreformovaní systému výberu daní (Sk)
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Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR,  DataCentrum, prepočty M.E.S.A.10
Poznámka Decentralizačná dotácia neobsahuje všetky prenesené kompetencie. Za základ bol použitý skutočný výber
daní v roku 2001. Za základ bol použitý skutočný výber daní v roku 2001, územné podiely  odhadované na základe
odhadovaného počtu zamestnancov, priemernej mesačnej mzdy a daňových sadzieb a odpísateľných položiek z roku
2001

Graf 7
Príjmy rozpočtov krajských samospráv v porovnaní s výškou decentralizačnej dotácie pre
rok 2003  podľa alternatívy C po reforme systému výberu daní (Sk)
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Prepočty príjmov a výdavkov na obyvateľa
uvádzame v tabuľke 17.
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Alternatíva C si vyžaduje nový systém
horizontálneho finančného vyrovnávania.
Jeho návrh je v prílohe č. 5

Tabuľka 17
Prepočty príjmov a výdavkov na 1 obyvateľa (Sk)

Príjmy obcí na 
obyvateľa - súčasný 

stav

Príjmy VÚC na 
obyvateľa - súčasný 

stav

Príjmy obcí na 
obyvateľa - stav po 

reforme

Príjmy VÚC na 
obyvateľa - stav po 

reforme
Bratislavský kraj 12 261 7 422 7 877 4 499
Trnavský kraj 3 529 1 740 3 420 1 667
Trenčiansky kraj 3 343 1 744 3 154 1 618
Nitriansky kraj 3 062 1 424 4 004 2 052
Žilinský kraj 3 009 1 560 4 383 2 476
Banskobystrický kraj 3 129 1 574 4 032 2 176
Prešovský kraj 2 154 1 078 3 358 1 881
Košický kraj 3 441 1 846 3 061 1 593
Spolu 4 115 2 223 4 115 2 223

C.  FINANCOVANIE SAMOSTATNEJ PÔSOBNOSTI VÚC

Financovanie samostatnej pôsobnosti
samosprávy VÚC je možné pomocou
transferov zo štátneho rozpočtu, alebo
pomocou zmeny daňového určenia a
rozšírenia rozsahu miestnych daní13).

Výhody a nevýhody transferov 

Za výhody transferov finančných zdrojov
(podielové dane, dotácie) z vyššej úrovne
verejnej správy na nižšiu, sa všeobecne
považujú:

1. administratívna nenáročnosť,

2. menej komplikovaná správa daní,

3. skutočnosť, že finančné vyrovnávanie 
príjmovej a výdavkovej stránky bežných 
rozpočtov je súčasťou kritérií (vzorca) 
prerozdeľovania transferov do rozpočtov 
obcí a rozpočtov VÚC.

Nevýhodou transferov je:

1. pretrvávajúca závislosť na centre (nielen 
ekonomická, ale aj politická),

2. nižšia zodpovednosť vo výdavkovej 
politike obcí a VÚC,

3. nižšia snaha maximálne využiť vlastné 
zdroje pre zvyšovanie daňových príjmov,

4. neexistuje prepojenie medzi rozsahom a 
kvalitou poskytovaných služieb a platením 
daní,

5. pretrváva zvaľovanie viny za nedostatky v 
poskytovaných službách na centrálnu 
vládu,

6. pri schvaľovaní objemu transferov zohráva 
významnú úlohu lobizmus.

Výhody a nevýhody miestnych daní

Výhodami uplatnenia miestnych daní sú
vlastne nevýhody transferov:

1. zvýšenie spoluzodpovednosti stanovenie 
sadzby daní a poplatkov,

2. vyššia nezávislosť nižších správnych 
celkov od centrálnej vlády,

3. tlak na efektívnejšie využívanie vlastného 
potenciálu, zdrojov,

4. znižovanie objemu transferov,

5. prepojenie dopytu po službách a ich 
kvality s daňovým zaťažením obyvateľov 
územia.

13) Ako je uvedené v časti B. prenesený výkon štátnej správy a štátne programy budú financované vo všetkých alternatívach transfermi účelovými,
resp. blokovými dotáciami zo štátneho rozpočtu



Za hlavnú nevýhodu uplatňovania miestnych
daní je považovaná rozdielnosť daňovej sily v
jednotlivých územných celkoch a tým aj
potreba masívnejšieho finančného
vyrovnávania.

Odporúčanie financovania
samostatnej pôsobnosti VÚC

Oproti súčasnému stavu je možné riešiť
financovanie úloh v samostatnej pôsobnosti
samosprávy VÚC tromi spôsobmi:

1. nahradiť súčasnú decentralizačnú dotáciu 
podielom na štátnych daniach, obdobne 
ako v prípade financovania úloh v 
samospráve obcí (alternatíva A)

2. zmeniť daňové určenie pri dani z príjmov 
fyzických osôb zo závislej činnosti a 
prirážkou k tejto dani (alternatíva C a B)

3. kombináciou alternatív A a C

V prípade alternatívy A je potrebné definovať
podiel samosprávy VÚC na štátom
vyberaných daniach, pričom existujú v zásade
dve možnosti:

1. prideliť podiel na priamych daniach 
(DPFO-ZČ, DPPO, CD) vo výške 
zodpovedajúcej potrebám financovania 
povinných úloh14)

2. podiel samosprávy rozšíriť na priame aj 
nepriame dane (príklad návrhu v ČR)

V oboch prípadoch odporúčame celkový
objem podielu na štátnych daniach rozdeliť
do rozpočtov jednotlivých krajov na základe
vzorca. Návrh jeho konštrukcie je v prílohe
č.4. Dôležité je definovať vzorec zákonom a
v prípade podielnictva VÚC iba na priamych
daniach aj valorizáciu ich podielu. Dôvodom
je pripravovaná daňová reforma, ale najmä
fakt, že samospráva VÚC nemá priamy vplyv
na schvaľovanie zákona o štátnom rozpočte.
Ďalej je potrebné zrušiť účelovosť dotácií a
nahradiť ich neúčelovým transferom. Použitie
zdrojov má byť v plnej kompetencii volených
orgánov samosprávy, ktoré sú zároveň
viazané ústavou a zákonmi plniť povinné
úlohy pre občanov.

V prípade alternatívy C odporúčame:

1. prideliť výnos dane z príjmu fyzických 
osôb zo závislej činnosti samospráve VÚC

2. sadzbu dane určiť zákonom jednotne pre 
celé územie SR

3. zmeniť odvod dane do príslušného VÚC a 
obcí na základe sídla trvalého pobytu 
zamestnanca a nie ako doteraz na základe 
príslušnosti sídla zamestnávateľa 

4. podiel dane prislúchajúcej samospráve 
VÚC a samospráve obcí v danom VÚC 
(vrátane príjmov z horizontálneho 
finančného vyrovnávania)bude stanovený 
zákonom a nakoľko všetky VÚC majú 
rovnaké úlohy aj ich podiel na dani bude 
vo všetkých VÚC rovnaký15)

Prirážka k dani

5. prirážku k sadzbe dane v konkrétnom VÚC 
stanoví zastupiteľstvo samosprávneho kraja

6. prirážka je príjmom bežného rozpočtu 
samosprávy VÚC

7. výšku prirážky odporúčame limitovať a na 
obdobie prvých päť rokov postupne 
uvoľňovať jej hornú hranicu

8. výber dane ostáva v právomoci štátnych 
daňových úradov

Horizontálne vyrovnávanie

9. zavedie sa mechanizmus horizontálneho 
finančného vyrovnávania medzi VÚC 
definovaný zákonom (jeho model je v 
prílohe č.5), ktorého predmetom bude čistý 
výnos dane z príjmov fyzických osôb zo 
závislej činnosti samosprávy VÚC (bez 
zohľadnenia prirážky)

Vzhľadom na celkový zámer decentralizácie
verejnej správy, prijatú koncepciu
decentralizácie a modernizácie verejnej
správy, vzhľadom na posúdenie výhod a
nevýhod transferov, resp. miestnych daní a
vzhľadom na princíp zabezpečiť zvýšenie
spoluzodpovednosti, ale aj nezávislosti,
samosprávy VÚC odporúčame alternatívu C.
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14) je možné vynechať z podielových daní DPPO a zvýšiť podiel obcí a VÚC na DPFO-ZČ
15) rozdelenie podielu dane do jednotlivých obcí nie je predmetom štúdie (je možné zvoliť delenie podľa vzorca)



1. Kapitálové výdavky môže samospráva
VÚC, v zmysle novely zákona o
rozpočtových pravidlách, uhrádzať výhradne
z kapitálového rozpočtu. Príjem tohoto
rozpočtu tvorí príjem z:

a) predaja kapitálových aktív

b) predaja pozemkov a nehmotných aktív

c) kapitálových grantov a transferov

d) predaja majetkových účastí

e) prevod z bežného rozpočtu

2.V roku 2002 celkový objem kapitálových
transferov pre samosprávu VÚC činil 903,9
mil. Sk , z toho podstatnú časť tvorili
kapitálové transfery do školstva (654,8 mil.
Sk). Pre rok 2003 sa počíta so zvýšením
kapitálových transferov na 1 126,2 mil. Sk.
Kapitálové transfery sú výhradne spojené s
prenesenými kompetenciami a nemajú
charakter odstraňovania modernizačného dlhu
zariadení (Tabuľka 18).

3. Samospráva VÚC nemá kapitálové aktíva,
nemá majetok a nehmotné aktíva a nemá
majetkové účasti. Z tohoto dôvodu budú
hlavným zdrojom kapitálových príjmov
transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu a
úspory bežného rozpočtu VÚC. Situáciu by
mohlo vylepšiť odstránenie účelového
viazania majetku presunutého s
kompetenciami (Ústavný súd ČR vyhlásil
takéto viazanie majetku za protiústavné). 
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24 © M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk

4. Špecifickým zdrojom financovania
kapitálových výdavkov sú predvstupové
fondy Európskej únie a po vstupe do EÚ
štrukturálne fondy. V tejto súvislosti je
potrebné uzákoniť mechanizmus
kofinancovania projektov (zmluva medzi
štátom a VÚC).

5. Ďalšími zdrojmi, ktoré je vhodné
decentralizovať na úroveň samosprávy VÚC
a ktoré môžu byť zdrojom kapitálových
výdavkov samosprávy VÚC a obcí sú:

i. prostriedky štátneho fondu rozvoja bývania

ii. prostriedky vymedzené pre 
verejnoprospešné práce

iii.špeciálne vládne programy (modernizácia 
objektov, dopravná infraštruktúra,...)

iv. podiel VÚC (majetková účasť) na 
podnikoch, kde je akcionárom štát

v.  podiel z privatizácie štátneho majetku

Body d) a e) by mali byť vkladom štátu
samosprávam VÚC za prevzatie
zodpovednosti a modernizačného dlhu v
školstve, zdravotníctve, cestnej sieti,
...(obce majetok dostali)

D.  FINANCOVANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV VÚC

Zdroj: MF SR, 2002

Tabuľka 18
Kapitálové výdavky podľa krajov SR (mld. Sk)

Kapiálové výdavky BA TT TN NI ŽI BB PR KE Spolu
Úrad 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,0
Kultúra 5,5 25,6 20,0 24,4 68,2 4,0 15,1 14,1 176,8
Školstvo 61,5 83,3 68,0 68,8 76,7 135,3 118,4 134,3 746,4
Sociálne zabezpečenie 21,0 20,0 11,0 15,4 10,0 14,5 15,5 15,5 123,0
Spolu 98,0 138,9 109,0 118,6 164,9 163,8 159,0 173,9 1126,2
Sk/ 1 obyvateľa 163 252 180 167 238 248 201 227 209



6. Pri návrhu financovania kapitálových
výdavkov je potrebné postupovať podľa úloh,
ktoré plnia samosprávy VÚC:

a) zabezpečovanie verejných služieb
(školstvo, sociálna pomoc, zdravotníctvo) -
kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou
zariadení aj keď nedostatočne, boli doteraz
kryté z výdavkov štátneho rozpočtu. Je
potrebné, aby sa objem týchto zdrojov dostal
do rozpočtov VÚC aj v budúcnosti s
príslušnou valorizáciou. Alternatívou je
delimitácia majetku štátu do vlastníctva
VÚC.

b) výstavba nových zariadení verejných
služieb pomocou investičných grantov zo
štátnych programov, z vlastných zdrojov
(úspora bežných výdavkov, úvery), z
podporných programov EÚ, kombináciou
súkromných a verejných zdrojov.
Financovanie nových zariadení by malo
nasledovať až po dôkladnej analýze dopytu a
efektivity investície

c) programy regionálneho rozvoja je možné
financovať z kapitálového rozpočtu VÚC, zo
štátnej pomoci, z fondov EÚ, kombináciou
súkromného a verejného kapitálu. Ich objem
je limitovaný ekonomikou SR a príslušného
VÚC. Pre financovanie programov
regionálneho rozvoja odporúčame vytvoriť v
každom VÚC Fond regionálneho rozvoja
VÚC, ktorého príjmom budú finančné zdroje
obcí, VÚC a zo štátneho rozpočtu
(decentralizácia zdrojov bývalých štátnych
fondov, verejnoprospešné práce,
decentralizácia zdrojov na podporu
regionálneho rozvoja,....). Objem
prostriedkov zo štátneho rozpočtu do
jednotlivých krajov bude definovaný na
základe zákonom stanoveného vzorca,
zohľadňujúceho sociálno-ekonomické
kritériá. Rozhodnutie o použití zdrojov je v
právomoci samosprávy VÚC, ktorá je
zodpovedná za regionálny rozvoj ňou
spravovaného územia.

Možnosti riešenia vnútornej zadlženosti z
hľadiska výdavkov

7. Nerealizovanie modernizačných, ale ani
rekonštrukčných opatrení v posledných
rokoch, orientácia sa na výstavbu diaľnic a
zanedbávanie rekonštrukcií ciest a vysoká
miera opotrebovania zdravotníckych
zariadení spôsobili značný vnútorný dlh.
Odhady sa pohybujú v desiatkach miliárd
korún. Časť tohoto vnútorného dlhu sa spolu
s prenosom vlastníckych a zriaďovateľských
vzťahov prenesie na územnú samosprávu. Na
samosprávu VÚC najmä v oblasti stredného
školstva, zdravotníctva a  cestnej siete.

8. Problémom je, že na veľkú časť týchto
dlhov nebude možné využiť podporné
programy EÚ a preto musia byť hradené z
verejných rozpočtov, pričom hlavným
problémom nie je nedostatok financií, ale
neefektívnosť ich využitia.

9. Pri posúdení možnosti odstraňovania
vnútorného dlhu v školstve je potrebné
zdôrazniť pokles populačných ročníkov,
veľkú rozostavanosť nových kapacít a
predražovanie výstavby, mimo iné aj
nadmerne dlhou dobou výstavby.
Odstraňovanie vnútorného dlhu si vyžaduje:

a) v súvislosti so znížením populačných
ročníkov  (napriek snahe zvyšovať kvalitu
výučby znižovaním počtu žiakov v triedach)
znižovať potrebu prevádzkových budov a
školských zariadení (diferencovane podľa
regiónov). Takto sa dosiahne úspora
finančných prostriedkov na prevádzkové
náklady, ale aj požiadavky na modernizáciu a
rekonštrukciu. V tejto súvislosti je
nevyhnutné odstrániť účelové viazanie
majetku VÚC

b) viaczdrojové financovanie v učňovskom
školstve za spoluúčasti podnikateľskej sféry a
v strednom odbornom školstve a gymnáziách
za spoluúčasti samosprávnych orgánov

c) prehodnotiť systém infraštruktúry v
školstve (stravovacie jednotky, ostatné
školské zariadenia) z hľadiska efektívnosti
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d) odpredať nadbytočné a rozostavané
objekty a tým ušetriť dodatočné náklady na
ich realizáciu a prevádzku, pričom takto
získané prostriedky je možné použiť na
potrebné objekty a zníženie vnútorného dlhu
tých zariadení, ktoré ostanú

e) prehodnotiť počty pedagogických
zamestnancov v školstve v súvislosti s ich
profesných a kvalifikačných predpokladov,
ale aj v súvislosti s vylúčením zariadení zo
siete

f) zvýšenie účasti škôl na vzdelávacích a
rekvalifikačných aktivitách s cieľom zvýšenie
príjmov (doškoľovania, rekvalifikácia,
preškoľovanie,...)

g) napriek bezplatnosti stredného školstva je
potrebné do jeho financovania popri
samospráve VÚC, štáte, podnikateľskej sféry
zapojiť aj účastníkov štúdia.

10.V oblasti zdravotníctva existuje niekoľko
možností ako zefektívniť jeho
zabezpečovanie, pričom niektoré sú, resp.
budú v rukách samosprávy:

a) odštátnenie, t.j. pokiaľ prevezme
samospráva VÚC nemocnice je potrebné
zvážiť ich možnosť prechodu na právnické
subjekty neziskového charakteru a otvoriť tak
možnosť vstupu súkromného kapitálu do
systému

b) zmena podielu medzi nemocničným a
ambulantným ošetrením s dopadom na
zníženie lôžkovej kapacity a tým aj
prevádzkových nákladov

c) prehodnotenie siete zdravotníckych
zariadení

d) vytvorenie siete špecializovaných centier z
dôvodu efektívneho využitia kapacít zariadení
s vysokými investičnými a prevádzkovými
nákladmi (tomografia, CT, onkológia,
kardiochirurgia,...)

e) zníženie počtu zamestnancov

f) riešenie vnútorného dlhu je možné
odpredajom budov a zariadení, v rámci
viacročného finančného plánu vymedzovať
financie na modernizáciu
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11. V oblasti sociálnej sféry je nevyhnutné,
aby sa aj samospráva zapojila do riešenia
problému nezamestnanosti, ako aj riešenia
sociálnej starostlivosti starších a postihnutých
občanov inými efektívnymi spôsobmi ako
doteraz. Riešenie nezamestnanosti nie je
možné bez doriešenia dopravnej dostupnosti
do zamestnania (regionálne diferencovaný
problém, pričom najmä v oblastiach s
vysokou mierou nezamestnanosti je aj
dopravná situácia horšia), vytvárania nových
pracovných miest v mikroregiónoch (program
obnovy dediny,...), rozvinutie nových
flexibilných foriem zamestnávania (skrátený
úväzok, práca na dobu určitú, delené
pracovné miesta, prenajímanie pracovníkov z
úradu práce, práca iba na určitý úkon,...).
Nezamestnanosť znamená zvýšené odvody
štátu (ale iba čiastočné) do poistných
systémov  za túto skupinu obyvateľstva a tým
aj stratu v poistných systémoch16). Je potrebné
počítať s možným nárastom nezamestnanosti
z dôvodu ďalších štrukturálnych zmien v
súkromnom sektore, v školstve,
zdravotníctve, verejnej správe,
infraštruktúrnych podnikoch. Problematiku je
potrebné riešiť regionálne diferencovane.
Samospráva VÚC je, vzhľadom na
kompetencie, ktoré prevzala (regionálny
rozvoj, cestovný ruch, doprava, školstvo,
sociálne veci, zdravotníctvo), alebo prevezme
(cesty, regionálne železnice územné
plánovanie) za riešenie problému
spoluzodpovedná.

16) Zníženie nezamestnanosti o 1% prinesie, podľa prepočtov Sociálnej poisťovne, do Sociálnej poisťovne cca 250 mil. Sk ročne
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Decentralizácia

Predpokladom úspešného vládnutia a
zvyšovania prosperity štátu je priaznivé
prostredie na centrálnej úrovni, ktoré sa
odvíja od kvality ústavného a právneho
rámca, inštitucionálneho vybavenia a
celkového politického prostredia. 

Teória verejných financií, ale aj životná prax,
hovorí, že rozhodovacie procesy by mali
prebiehať na čo najnižšej úrovni verejnej
správy, pretože dôležité vzťahy medzi
súkromným (ziskovým aj neziskovým) a
verejným sektorom sa odohrávajú na miestnej
úrovni. 

Rozumná centrálna vláda preto pomocou
decentralizačnej koncepcie posilňuje miestne
vlády (v merítku Slovenska obce a
samosprávu VÚC) a stratégiou politickej a
ekonomickej liberalizácie posilňuje
podnikateľov a občanov (občiansku
spoločnosť).

Decentralizačná koncepcia má rozličné formy
(dekoncentrácia, delegovanie, prenesenie,
privatizácia) a viaceré dimenzie : rozsah
kompetencií, dostupnosť finančných zdrojov,
miera politickej autonómie. Inými slovami:
decentralizácia je pridelenie fiskálnych,
politických a administratívnych kompetencií
na nižšie úrovne. Platí, že úspešná
decentralizácia je vtedy ak sa uskutoční vo
všetkých troch dimenziách súčasne.

Často používaným argumentom zástancov
decentralizácie je skutočnosť, že niektoré
verejné služby majú čisto miestny, resp.
regionálny charakter

Zástancovia stratégie decentralizácie vo
všeobecnosti poukazujú na to, že prenos
právomocí na miestnu úroveň :

* zvyšuje osobnú zodpovednosť

* prispieva k zvýšeniu kvality riešení

* prispieva k transparentnosti hospodárenia a 
rozhodovania

* zvyšuje mieru informovanosti

* prináša výhodu v diferencovanom riešení 
problémov v prospech komunity

* umožňuje podstatne lepšiu mobilizáciu 
zdrojov

* zvyšuje ochotu platiť dane a poplatky za 
miestne služby, ktorých realizácia je pod 
kontrolou občanov

* umožňuje podstatne vyššiu občiansku 
participáciu (finančnú aj nefinančnú)

Decentralizácia sama o sebe prináša
nevyhnutnosť existencie viac ako jednej
úrovne verejnej správy. Výhody organizácie
štátu s viacej úrovňami verejnej správy
spočívajú v tom, že:

* voliči viackrát hlasujú a tak majú viac 
možností signalizovať svoje preferencie

* existencia viacerých úrovní umožňuje, že 
volení predstavitelia na jednotlivých 
úrovniach kontrolujú menej služieb a menej 
úradníkov (existuje mnoho príkladov keď 
úradníci môžu presadzovať svoje vlastné 
záujmy)

* existencia viac úrovní umožňuje voličom 
posúdiť náklady na služby poskytované za 
ich dane a poplatky. Preto je veľmi dôležitá 
jasná deľba kompetencií, financií a 
politickej moci medzi jednotlivými 
úrovňami verejnej správy.

Forma a úroveň dimenzií decentralizácie je v
každom štáte rozdielna. Neexistuje model
aplikovateľný v ktoromkoľvek štáte. Každý
model je veľmi úzko spätý s miestnymi
podmienkami. Napriek tomu je možné
pozorovať, že v transformujúcich sa štátoch
nie sú aplikované všetky tri dimenzie
decentralizácie súčasne. Nižším úrovniam
vlád sú odovzdávané zodpovednosti, ale nie
právomoci. 



Previazanie verejných služieb a ich
financovanie

V zásade je možné verejné služby rozdeliť
podľa spôsobu financovania do 4 skupín :

1.  skupinu  
tvoria všeobecné verejné služby, ktoré slúžia
všetkým a definovanie ich užívateľov a
členenie nákladov podľa spotrebiteľa by bolo
veľmi zložité. Preto je najvýhodnejšie
financovať ich prostredníctvom všeobecného
zdanenia obyvateľstva. príkladom je verejné
osvetlenie, riadenie dopravy, polícia,
hasiči,....

2. skupinu
tvoria služby, pri ktorých je možné
identifikovať spotrebiteľov aj rozsah
spotreby. Tieto je najvhodnejšie financovať
poplatkami užívateľov. Patria sem napr.
dodávka vody, elektriky tepla, plynu,
hospodárenia s odpadom

3.skupinu
tvoria služby prinášajúce prospech
obyvateľom aj iných územných celkov. Tieto
by mali byť hradené transfermi z vyššej
úrovne. Napríklad  opatrenia na ochranu
životného prostredia, preventívna
zdravotnícka starostlivosť,...

4. skupinu
tvorí infraštruktúra, ktorá prináša úžitok v
dlhodobom pohľade a mala by byť
financovaná úvermi. Rozdelenie platieb na
dlhšie časové obdobie umožňuje predísť
vysokým nákladom v momente začatia akcie
a umožní financovať náklady z výnosov,
ktoré vznikli počas fungovania investície.
Príklad : inžinierske siete
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Decentralizácia financií

Decentralizácia zodpovednosti za
zabezpečovanie verejných služieb, t.j.
decentralizácia výdavkov, si vyžaduje aj
decentralizáciu zdrojov príjmov na nižšie
úrovne verejnej správy (v prípade Slovenska
na obce a vyššie územné celky). Existuje
viacero spôsobov, ktoré je možné rozdeliť do
dvoch skupín :

* zvýšenie daňových príjmov, ktoré získava
samospráva sama (posilnenie daňového
určenia) 

* transfery zo štátneho rozpočtu

1. Posilnenie daňového určenia

je možné:
* zvýšením potenciálu existujúcich daňových 

príjmov miestnej samosprávy (miestne 
dane)

* presunom daňových právomocí zo štátu na 
obce a vyššie územné celky

* možnosťou samosprávy stanoviť prirážku k 
štátnej dani

* kombináciou predchádzajúcich možností

V súčasnosti majú iba obce daňovú právomoc
(dane z nehnuteľností, miestne poplatky).
Vyššie územné celky sú závislé na
transferoch (účelová decentralizačná dotácia
+ všeobecná dotácia na chod úradu) zo
štátneho rozpočtu.

2. Transfery zo štátneho rozpočtu

sa rozdeľujú na dve kategórie :
* podielové dane 

* dotácie (všeobecné - blokové, účelové)

V súčasnosti sa na Slovensku uplatňuje
kombinácia oboch kategórií. Obce majú
podiely na štátnych daniach (daň z príjmu
fyzických osôb, daň z prímu právnických
osôb, cestná daň), všeobecnú dotáciu na
výkon samosprávnych funkcií pre obce do
3000 obyvateľov a účelové dotácie (dotácia
do MHD pre 5 miest, decentralizačná
dotácia). Vyššie územné celky sú naviazané
výlučne na dotačný systém.



Prakticky v každom štáte existuje kombinácia
vlastných daňových príjmov a transférov
medzi úrovňami verejnej správy. Pomer
vlastných príjmov a transférov súvisí s
mierou decentralizácie, autonómie úrovní
verejnej správy. Ako dôvody pre existenciu
transferov sa uvádzajú:

* zmiernenie vertikálnych fiskálnych
nerovností 
vo väčšine prípadov si štát ponecháva dane s
veľkou daňovou základňou, elasticitou a
veľkým výnosom, prenechávajúc miestnym
samosprávam nedostatočné daňové príjmy,
ktoré nevytvárajú dostatočné zdroje na
pokrytie ich výdavkov. Okrem toho spolu s
rozvojom ekonomiky rastú výdavky miestnej
samosprávy rýchlejšie ako ich daňové príjmy.
Poslaním dotácií je potreba zabezpečenia
rovnováhy miestnych rozpočtov.

* zabezpečenie horizontálnej fiskálnej
rovnováhy 
obyvateľom v rôznych samospráv, ktorí platia
dane s rovnakými sadzbami, by mali
samosprávy poskytnúť rovnakú úroveň
služieb. Podobne, miestne samosprávy s
rozdielnou daňovou kapacitou, ale s
rovnakými daňovými sadzbami by mali mať
rovnaké príjmy na obyvateľa, aby mohli
zabezpečiť rovnakú úroveň služieb

* zabezpečenie služieb
centrálne orgány by mali zabezpečiť
minimálny štandard verejných služieb, ktoré
sa považujú za nevyhnutné, na ktorých
zabezpečovaní má štát ako celok záujem
(ústavne zakotvené). Územia, ktoré nemajú
dostatok zdrojov na to, aby dosiahli takúto
minimálnu úroveň, by mali byť dotované.
Niektoré územné celky majú rozsiahlejšie
prírodné zdroje alebo daňovú základňu, než
iné. Niektoré môžu mať mimoriadne výdavky
z dôvodov akými je napríklad väčší podiel
sociálne slabšieho obyvateľstva, starších
občanov, detí. Dotácie sú potrebné nato, aby
kompenzovali tieto odchýlky.

* neutralizácia externalít, resp. prelievanie
úžitku
k prelievaniu úžitku prichádza obvykle tým,
že sa prospech z lokálne zabezpečovanej
služby prelieva mimo správneho územia,
takže úžitky z nej majú aj tí, ktorí
neprispievajú k úhrade jej nákladov a tiež
preto, že miestnej služby sa poskytujú aj tým,
ktorí nie sú občanmi daného územia.
Samosprávy potom nemajú tendenciu
vynakladať na služby, ktoré presahujú nimi
spravované územie dostatok prostriedkov a
štát sa snaží tento problém riešiť, napr.
transfermi

* prispievanie k stabilizácii a
ekonomickému rozvoju
miestne samosprávy prispievajú k
ekonomickému rozvoju, k skvalitneniu
výrobnej infraštruktúry, ponuke pracovných
miest. Centrálna vláda sa snaží tieto aktivity
podporovať, resp. motivovať miestnu
samosprávu k poskytovaniu takýchto služieb
cestou transférov najmä na konkrétne
programy, resp. projekty

* makroekonomické ciele
v prípade, že je potrebné realizovať
makroekonomické efekty, sú vhodné aj
opatrenia centrálnej vlády

V každom prípade by transfery mali spĺňať
niekoľko kritérií :

* adekvátnosť príjmov  - dostatok zdrojov na 
plnenie zákonmi stanovených úloh

* regulácia zdaňovania a výdavkov  - účinné 
transfery by nemali podnecovať 
vyhadzovanie peňazí a obmedzenie 
zdaňovania

* spravodlivosť - transfery by sa mali meniť 
podľa miestnych podmienok a mali by byť 
nepriamo úmerné fiskálnej kapacite

* transparetnosť a stabilita - jasné pravidlá a 
na niekoľko rokov

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁPRÍLOHA 1

P3© M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk



Zákon č. 302/2001 Z. z. o
samospráve VÚC (zákon o
samosprávnych krajoch)

Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa
stará o všestranný rozvoj svojho územia a o
potreby svojich obyvateľov.

Pritom najmä:
* zabezpečuje tvorbu a plnenie programu 

sociálneho, ekonomického a kultúrneho 
rozvoja územia samosprávneho kraja,

* vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa 
územia samosprávneho kraja,

* obstaráva, prerokúva a schvaľuje 
územnoplánovacie podklady 
samosprávneho kraja a územné plány 
regiónov,

* účelne využíva miestne ľudské, prírodné a 
iné zdroje,

* vykonáva vlastnú investičnú činnosť a 
podnikateľskú činnosť v záujme 
zabezpečenia potrieb obyvateľov 
samosprávneho kraja a rozvoja 
samosprávneho kraja,

* zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje 
svoje rozpočtové a príspevkové organizácie 
a iné právnické osoby podľa osobitných 
predpisov,

* podieľa sa na tvorbe a ochrane životného 
prostredia,

* utvára predpoklady na optimálne 
usporiadanie vzájomných vzťahov 
sídelných útvarov a ostatných prvkov 
svojho územia,

* utvára podmienky na rozvoj výchovy a 
vzdelávania, najmä v stredných školách, a 
na rozvoj ďalšieho vzdelávania,

* utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a 
rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych 
aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového 
fondu,
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* koordinuje rozvoj cestovného ruchu,

* koordinuje rozvoj telesnej kultúry a 
starostlivosť o deti a mládež,

* spolupracuje s obcami pri tvorbe 
programov sociálneho a ekonomického 
rozvoja obcí,

* podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa 
týkajú viacerých obcí na území 
samosprávneho kraja,

* rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s 
orgánmi iných štátov,

* vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené 
osobitnými zákonmi.

Samosprávny kraj môže v rozsahu svojej
pôsobnosti spolupracovať s územnými a
správnymi celkami alebo s úradmi iných
štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie.
Má právo stať sa členom medzinárodného
združenia územných celkov alebo územných
orgánov.

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností zo štátnych
orgánov na obce a vyššie územné
celky:

čl. VI - zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva

* podieľa sa na financovaní civilnej obrany,

* podieľa sa na preventívno-výchovnej a 
propagačnej činnosti v civilnej ochrane,

* poskytuje krajskému úradu podklady 
potrebné na vypracovanie analýzy kraja a 
podklady na vypracovanie plánov ochrany 
obyvateľstva z hľadiska možných 
mimoriadnych udalostí,

* poskytuje krajskému úradu údaje o 
zariadeniach civilnej ochrany a 
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a 
obcami pri plánovaní a riešení ukrytia 
obyvateľstva,

PRÍLOHA 2 - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE SAMOSPRÁVY VÚC 
(zákon č.416/2001 Z.z.) 



* uhrádza výdavky spojené s preventívno-
výchovnou a propagačnou činnosťou 
civilnej ochrany z vlastných zdrojov.

úsek cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja; tieto pôsobnosti obsahuje rámcový
zoznam kompetencií v čl. I, nie sú stanovené
osobitným, "rezortným" zákonom

* vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja,

* koordinovanie úloh súvisiacich so 
zabezpečovaním sociálneho a 
hospodárskeho rozvoja územia,

* koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja 
samosprávneho kraja,

* poskytovanie podkladov, informácií, 
číselných údajov, rozborov a vyhodnotení 
orgánom štátnej správy a obci na základe 
ich žiadosti,

* koordinovanie plnenia koncepcií a úloh 
súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,

* poskytovanie podkladov, informácií, 
číselných údajov, rozborov a vyhodnotení 
orgánom štátnej správy a obci na základe 
ich žiadosti.

čl. VIII - zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci

Zriaďovanie zariadení sociálnych služieb:

* domov dôchodcov,

* domov soc. služieb pre deti, ktorým sa 
poskytuje starostlivosť týždenne,

* domov soc. služieb pre dospelých, ktorým 
sa poskytuje starostlivosť celoročne a 
týždenne, 

* domov pre osamelých rodičov,

* stanica opatrovateľskej služby,

* zariadenie pestúnskej starostlivosti,

* útulok,

* rehabilitačné stredisko,

* zariadenie opatrovateľskej služby 

Môže zriaďovať: 

* domov soc. služieb pre deti s poskytovaním 
starostlivosti celoročne,

* detský domov,

* krízové stredisko,

* resocializačné stredisko,

* vypracúva a zverejňuje koncepciu soc. 
služieb, soc. prevencie a soc. poradenstva 
na svojom území,

Rozhoduje o:

* poskytovaní starostlivosti v zariadení soc. 
služieb, ktoré zriadil ako svoju 
organizačnú jednotku, o skončení 
poskytovania starostlivosti v tomto 
zariadení a o úhrade za poskytovanú 
starostlivosť v tomto zariadení,

* povinnosti občana zaplatiť úhradu za 
poskytnutú starostlivosť v zariadení soc. 
služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť 
poskytla neprávom, bez úhrady alebo za 
nižšiu úhradu,

* povinnosti osôb výživou povinných platiť 
úhradu za soc. službu, ktorú poskytuje 
alebo za poskytnutú starostlivosť v 
zariadení soc. služieb, ktoré zriadil ako 
svoju organizačnú jednotku a o výške 
úhrady, ak nedôjde k dohode o úhrade s 
týmito osobami,

* odňatí soc. služby, o zastavení 
poskytovania soc. služby, o znížení alebo 
zvýšení úhrady za poskytnutú soc. službu a 
o neplatení za soc. službu,

* v druhom stupni vo veciach, v ktorých v 
správnom konaní v prvom stupni koná a 
rozhoduje zariadenie soc. služieb, ktoré 
zriadil ako rozpočtovú alebo príspevkovú 
organizáciu,
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Uzatvára dohodu o :

* úhrade za soc. službu, ktorú poskytuje 
alebo za poskytnutú starostlivosť v 
zariadení soc. služieb, ktoré zriadil ako 
svoju organizačnú jednotku s osobami 
povinnými výživou,

* počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 
ods. 5, ak sa občanovi poskytuje 
starostlivosť v zariadení soc. služieb, ktoré 
zriadil ako svoju organizačnú jednotku,

* spolupracuje na svojom území s obcami a 
subjektami, ktoré poskytujú soc. pomoc 
podľa tohto zákona,

* vedie evidenciu zariadení soc. služieb vo 
svojom územnom obvode,

* koordinuje činnosť obcí a ďalších 
fyzických a právnických osôb pôsobiacich 
v sociálnej pomoci na úseku soc. služieb,

* organizuje výchovno-rekreačné tábory pre 
deti,

* organizuje spoločné stravovanie

Rozhoduje o:

* poskytovaní prepravnej služby a o úhrade 
za prepravnú službu,

* poskytovaní starostlivosti v zariadení soc. 
služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú 
jednotku, o skončení poskytovania 
starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade   
za poskytovanú starostlivosť v tomto 
zariadení,

* povinnosti občana zaplatiť úhradu za 
prepravnú službu, ktorá sa poskytla 
neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu 
úhradu,

* povinnosti občana zaplatiť úhradu za 
poskytnutú starostlivosť v zariadení soc. 
služieb, ktoré zriadil, ak sa starostlivosť 
poskytla neprávom, bez úhrady alebo za 
nižšiu úhradu,
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* povinnosti osôb výživou povinných platiť 
za soc. službu, ktorú poskytuje alebo za 
poskytnutú starostlivosť v zariadení soc. 
služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú 
jednotku, a o výške úhrady, ak nedôjde k 
dohode o úhrade s týmito osobami,

* odňatí soc. služby, o zastavení poskytovania 
soc. služby, o znížení alebo zvýšení úhrady 
za poskytnutú soc. službu a o neplatení za 
soc. službu,

* zamietnutí žiadosti právnických a fyzických 
osôb o registráciu na poskytovanie soc. 
služieb podľa tohto zákona,

* výmaze subjektu, ktorý poskytuje soc. 
pomoc podľa tohto zákona z registra 
subjektov, ktoré poskytujú soc. služby,

* zákaze poskytovať soc. službu subjektu, 
ktorý poskytuje soc. pomoc podľa tohto 
zákona,

* v 2. stupni vo veciach, v ktorých v 
správnom konaní v 1. stupni koná a 
rozhoduje zariadenie soc. služieb, ktoré 
zriadil ako rozpočtovú alebo príspevkovú 
organizáciu,

Uzatvára dohodu o:

* úhrade za soc. službu, ktorú poskytuje 
alebo za poskytnutú starostlivosť v 
zariadení soc. služieb, ktoré zriadil ako 
svoju organizačnú jednotku s osobami 
povinnými výživou,

* počte ďalších odoberaných jedál podľa § 20 
ods. 5, ak  sa občanovi poskytne 
starostlivosť v zariadení soc. služieb, ktoré 
zriadil ako svoju organizačnú jednotku,

* prijíma žiadosti o registráciu,

* vykonáva zápis do registra, oznamuje 
vykonanie zápisu do registra, vykonáva 
výmaz z registra a oznamuje vykonanie 
výmazu z registra,

* vedie register a je orgánom, ktorému 
subjekt, ktorý poskytuje soc. pomoc podľa 
tohoto zákona predkladá doklady potrebné 
na jeho registráciu,



* uzatvára zmluvy o poskytovaní finančného 
príspevku na úhradu nákladov za soc. 
službu, soc. prevenciu, soc. poradenstvo 
alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej 
ochrany subjektu, ktorý poskytuje soc. 
službu alebo soc. poradenstvo alebo 
vykonáva soc. prevenciu alebo vybrané 
činnosti sociálnoprávnej ochrany na jeho 
území, zmluvu o poskytovaní finančného 
príspevku obci a zmluvu o poskytovaní 
jednorazového finančného príspevku,

* kontroluje úroveň poskytovania soc. služieb 
alebo soc. poradenstva a úroveň 
vykonávania soc. prevencie alebo 
vybraných činností sociálnoprávnej ochrany 
subjektom, ktorý poskytuje soc. pomoc 
podľa tohoto zákona,

* kontroluje hospodárenie s finančným 
príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý 
poskytuje soc. pomoc podľa tohoto zákona 
a hospodárenie s jednorázovým účelovým 
finančným príspevkom poskytnutým 
subjektu, ktorý poskytuje soc. pomoc podľa 
tohoto zákona,

* ukladá opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov v rámci svojej pôsobnosti a 
kontroluje ich plnenie,

* plní ďalšie úlohy ustanovené týmto 
zákonom, ktoré súvisia s poskytovaním soc. 
služieb subjektami, ktoré poskytujú soc. 
pomoc,

* stanice opatrovateľskej služby, ktoré zriadil 
príslušný okresný úrad do 30. 6. 2002,

* zariadenia pestúnskej starostlivosti, ktoré 
zriadil príslušný okresný úrad do 30. 6. 
2002,

* domovy pre osamelých rodičov, ktoré 
zriadil príslušný okresný úrad do 30. 6. 
2002,

* útulky, ktoré zriadil príslušný okresný úrad 
do 30. 6. 2002,

* rehabilitačné strediská, ktoré zriadil 
príslušný okresný úrad do 30. 6. 2002,

* zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré 
zriadil príslušný okresný úrad do 30. 6. 
2002 (nemýliť si so stanicami 
opatrovateľskej služby!),

* domovy soc. služieb pre deti s 
poskytovaním starostlivosti denne a 
týždenne, ktoré zriadil príslušný krajský 
úrad do 30. 6. 2002,

* rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej 
služby a o úhrade za túto opatrovateľskú 
službu,

* rozhoduje o povinnosti občana zaplatiť 
úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa 
poskytla neprávom, bez úhrady alebo za 
nižšiu úhradu.

čl. XV - zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej
činnosti

* môže zriaďovať alebo zakladať a zrušovať 
profesionálne divadlá ako právnické osoby,

* podporuje vybrané okruhy divadelných 
aktivít formou účelových prostriedkov,

* podporuje kultúrne aktivity národnostných 
menšín na svojom území a zabezpečuje 
činnosť menšinových kultúrnych inštitúcií; 
zabezpečuje činnosť profesionálnych 
národnostných divadiel Divadla Alexandra 
Duchnoviča v Prešove, Jókaiho divadla v 
Komárne, Divadla Romathan - Romano 
teatro v Košiciach a Divadla Thália v 
Košiciach,

* kontroluje hospodárenie a účelnosť 
vynaložených prostriedkov v zriadených 
divadlách,

* v odbornej oblasti spolupracuje s 
ministerstvom,

* prechod zriaďovateľskej funkcie k štátnym 
profesionálnym divadlám okrem Štátneho 
divadla Košice,
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čl. XVI - zákon č. 115/19987 Z. z. o múzeách
a galériách

* zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a 
zrušovanie regionálnych múzeí a galérií,

* môže zriadiť alebo založiť podľa 
osobitného predpisu múzeum alebo galériu,

* prechod zriaďovateľskej funkcie k múzeám, 
s výnimkou Múzea rusínsko-ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku a ku galériám, s 
výnimkou Východoslovenskej galérie 
Košice a štátnej galérie Banská Bystrica,

čl. XVII - zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej
činnosti

* zriaďuje osvetové zariadenia s pôsobnosťou 
na území samosprávneho kraja,

* zabezpečuje a koordinuje osvetovú činnosť 
prostredníctvom osvetových zariadení, ku 
ktorým vykonáva zriaďovateľskú funkciu,

* ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, 
ktoré vykonáva odborno-poradenskú, 
metodickú a informačno-dokumentačnú 
činnosť pre osvetové zariadenia, iné 
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré 
vykonávajú osvetovú činnosť na území 
samosprávneho kraja,

čl. XVIII - zákon č. 183/2000 Z. z. o
knižniciach

* zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a 
zrušovanie regionálnych knižníc.

čl. XII a XIII - zákon č. 542/1990 Zb. o
štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a zákon č. 279/1993 Z. z. o
školských zariadeniach 

* vymenúva a odvoláva riaditeľov škôl, ktoré 
zriaďuje, rozhodnutím zastupiteľstva 
samosprávneho kraja,

* zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a 
školských zariadení:

* základné umelecké školy,

* záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem 
jazykových škôl pri základných 
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* školách,

* domovy mládeže,

* zariadenia školského stravovania,

* zariadenia praktického vyučovania 
(stredisko odbornej praxe, školské 
hospodárstvo),

* strediská služieb škole,

* školy v prírode,

* v oblasti investícií zostavuje plán a 
rozpočet školy a školského zariadenia, 
ktoré zriaďuje,

* vykonáva správu škôl a školských zariadení 
(stred. školy, učilištia…) a na 
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu zabezpečuje:

* priestory a materiálno-technické vybavenie,

* didaktickú techniku využívanú vo 
výchovno-vzdelávacom procese stredných 
škôl, stredísk praktického vyučovania, 
učilíšť a školských zariadení,

* finančné prostriedky na prevádzku a 
údržbu,

* investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
a vlastných zdrojov,

* vykonáva kontrolu hospodárenia školy s 
materiálnymi a finančnými prostriedkami, 
ktoré škole pridelil podľa osobitného 
predpisu a kontrolu účelného hospodárenia 
s majetkom samosprávneho kraja v správe 
školy,

* prideľuje finančné prostriedky súkromným 
stredným školám, cirkevným stredným 
školám, súkromným školským zariadeniam 
a cirkevným školským zariadeniam podľa 
osobitného predpisu, vykonáva kontrolu 
hospodárenia  s týmito finančnými 
prostriedkami,

* zabezpečuje stravovanie a ubytovanie 
žiakov a študentov v školách a školských 
zariadeniach, ktoré zriaďuje,



* určuje stredné školy alebo školské 
zariadenia, ktoré budú ďalej plniť úlohy 
zrušenej školy alebo školského zariadenia,

* spracováva a poskytuje požadované 
informácie v oblasti výchovy a vzdelávania 
vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej 
správy a verejnosti,

* prerokúva s radou školy a riaditeľom školy 
alebo školského zariadenia vo svojej 
územnej pôsobnosti najmä:

* koncepciu rozvoja školy alebo školského 
zariadenia,

* rozpočet a materiálne podmienky na 
činnosť školy alebo školského zariadenia,

* personálne a sociálne podmienky 
zamestnancov školy a školských zariadení, 

* požiadavky VÚC na skvalitnenie 
starostlivosti a výchovno-vzdelávacích 
služieb poskytovaných v školách a 
školských zariadeniach a spôsob úhrady 
nákladov zvýšených z tohoto dôvodu,

* návrhy na zavedenie študijných a učebných 
odborov a zameraní,

* správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacieho procesu v školách,

* vybavuje sťažnosti, podnety a petície 
občanov,

* v spolupráci s krajským úradom 
zabezpečuje ubytovanie zahraničným 
lektorom pôsobiacim na školách a 
školských zariadeniach v jeho pôsobnosti,

* schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských 
budov a miestností, priľahlých priestorov 
školy alebo školského zariadenia, ktorých 
je zriaďovateľom.

čl. XIX - zákon č. 277/1994 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti

* vedie register zdravotníckych zariadení vo 
svojom územnom obvode a údaje z tohoto 
registra poskytuje ministerstvu 
zdravotníctva.

čl. IX - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku

* obstarávanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácie prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby,

* pôsobnosť orgánu územného plánovania,

* obstarávanie územnoplánovacej
dokumentácie regiónov,

* schvaľovanie zadania na spracovanie 
územného plánu regiónu,

* schvaľovanie územných plánov regiónov a 
vyhlasovanie ich záväzných častí.

čl. XIX - zákon č. 277/1994 Z. z. o
zdravotnej starostlivosti

zriaďuje neštátne zdravotnícke zariadenia:

* polikliniky,

* nemocnice s poliklinikou II. typu,

vydáva povolenia na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v týchto neštátnych
zdravotníckych zariadeniach:

* ambulancia vrátane stanice lekárskej
služby prvej pomoci a ambulancie v 
zariadení soc. služieb, 

* špecializované zariadenie ambulantnej 
starostlivosti,

* agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti,

* dialyzačné stredisko,

* poliklinika,

* samostatné zariadenie spoločných 
vyšetrovacích a liečebných zložiek,

* nemocnica I. typu,

* nemocnica s poliklinikou I. typu,

* nemocnica s poliklinikou II. typu,

* liečebňa pre dlhodobo chorých,

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE SAMOSPRÁVY VÚC PRÍLOHA 2

P9© M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk



* hospic,

* geriatrické centrum,

* psychiatrická liečebňa, psychiatrická 
nemocnica a psychiatrický stacionár,

* centrum pre liečbu drogových závislostí,

* verejná lekáreň a pobočka verejnej 
lekárne,

* výdajňa zdravotníckych pomôcok,

* zubná technika,

* dopravná zdravotná služba, ak nie je
zriaďovateľom alebo zakladateľom,

spolupracuje s okresným úradom:

* pri predkladaní návrhu stavovskej 
organizácie na uloženie povinnosti 
zdravotníckemu pracovníkovi podrobiť sa 
posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo 
zdravotnej spôsobilosti pri zistení 
závažných nedostatkov vo výkone 
povolania,

* pri obsadzovaní voľného zdravotníckeho 
obvodu neštátnym zdravotníckym 
zariadením,

* pri vymedzení zdravotníckeho obvodu a 
určení jeho sídla a pri vykonávaní zmien 
zdravotníckych obvodov,

* pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním 
podmienok na prevádzku štátnych 
zdravotníckych zariadení,

* pri vybavovaní podnetov a sťažností 
občanov týkajúcich sa poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v neštátnych 
zdravotníckych zariadeniach na území 
okresu (originálna),

* spolupracuje s krajským úradom pri 
zabezpečovaní jednotnej prípravy 
zdravotníctva na obranu štátu,
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rozhoduje:

*o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich 
zdravotníckych zariadení,

* o povinnosti zdravotníckeho zariadenia 
poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v 
prípade odmietnutia jej návrhu na 
uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti alebo odstúpenia od tejto 
dohody z dôvodu zmeny odborného 
zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo 
pracovného zaťaženia, rozhodnutie nemá 
odkladný účinok,

zabezpečuje v prípade potreby poskytovanie
zdravotnej starostlivosti iným štátnym
zdravotníckym zariadením alebo neštátnym
zdravotníckym zariadením,

ustanovuje na plnenie úloh na úseku
zdravotníctva lekára samosprávneho kraja, 
ktorého vymenúva a odvoláva predseda 
samosprávneho kraja so súhlasom
ministerstva zdravotníctva,

čl. II - zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách

* plánovanie, príprava a výstavba ciest vo 
vlastníctve samosprávneho kraja podľa 
štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade 
s hlavnými smermi cestnej politiky a 
rozvoja cestného hospodárstva,

* poskytovanie informácií a podkladov o 
plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho 
vlastníctve na účely spracovania štátnej 
koncepcie diaľnic a ciest bezplatne 
ministerstvu, 

* vykonávanie sčítania cestnej dopravy na 
cestách v jeho vlastníctve v čase 
celoštátneho sčítania vo svojom mene a na 
vlastné náklady,

* poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest 
ministerstvu a údajov z technickej 
evidencie ciest a miestnych komunikácií v 
ich vlastníctve, 

* zabezpečovanie stavebno-technického 
vybavenia ciest v ich vlastníctve podľa 
potrieb cestnej dopravy a obrany štátu. 



Najvhodnejšie na presun financovania zo
štátnej správy na samosprávu sa javia dane z
príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti a
funkčných požitkov (DPFO ZČ) vzhľadom
na ich stabilitu, územnú spätosť ako aj
faktom, že ich súčasný objem  je
porovnateľný s odhadovanými nákladmi
samospráv. Problém však spočíva v
nerovnomernom výbere tejto dane v
regiónoch, najmä medzi Bratislavou a
ostatnými regiónmi.

Je to spôsobené predovšetkým:

- deformáciou v územnej spätosti sídlo 
podniku - prevádzka (podobne ako pri 
DPPO), keďže v súčasnosti podniky za 
zamestnancov odvádzajú dane podľa 
miestnej príslušnosti sídla podniku a nie 
zamestnanca.

- rozdielnou mzdovou hladinou medzi 
regiónmi

Prvý problém je možné relatívne nenáročným
spôsobom odstrániť daňovou reformou, ktorú
je možné uskutočniť dvoma spôsobmi:

- podnik miesto toho, aby preddavky a dane 
odvádzal za všetkých zamestnancov na 1 
účet (príslušný daňový úrad jeho územnej 
príslušnosti), odvádza tieto na viacero účtov, 
prislúchajúcich daňovému úradu na území 
trvalého bydliska jeho zamestnancov (t.j. 
miesto doterajšieho 1 príkazu podá toľko 
príkazov, v koľkých regiónoch majú trvalé 
bydlisko jeho zamestnanci). Administratívne 
náklady podnikov  na podobné úkony sú 
zanedbateľné v porovnaní s množstvom 
úkonov, ktoré mzdová agenda podnikov aj 
bez toho musí vykonávať

- platby prebiehajú tak ako doteraz, 
zamestnávateľ však posiela daňovému úradu 
výkazy za každého zamestnanca, ktoré 
navyše obsahujú kód prislúchajúci  trvalému 
bydlisku uvedeného zamestnanca. 
Jednotlivé daňové úrady si následne platby 
vzájomne kompenzujú. Oproti prvému 
modelu má tento nevýhodu o niečo vyššej 
administratívnej náročnosti vo verejnom 
sektore, avšak veľkou výhodou oproti 
predchádzajúcemu prípadu je zvýšená miera 
kontrolovateľnosti (t.j. daňový úrad 
kontroluje podniky svojej príslušnosti)

Odhadovaný dopad reformy sme uskutočnili
v tabuľkách. Spočíva v odhade počtov
zamestnancov v regiónoch SR a v následných
odhadoch daňovej povinnosti na základe
priemernej mzdy v roku a vtedy platnej
daňovej legislatívy (daňové sadzby z r. 2001
a odpočítateľná položka 38 760 Sk.). Odhad
počtu zamestnancov bol uskutočnený ako
počet ekonomicky aktívnych osôb očistený
od  počtu evidovaných nezamestnaných a
počtu fyzických osôb - podnikateľov1)

Odhadovaná daňová povinnosť, ktorá bola
takto vypočítaná, vyšla až podozrivo presne:
30,012 mld. Sk, pričom skutočne sa
vyzbieralo 30,019 mld. Sk. Pochopiteľne, aj
výsledný rozdiel medzi Bratislavou a
ostatnými regiónmi vyšiel podstatne menší.
Kým napr. "nutná podielová daň", ktorá
hovorí o tom, koľko % DPFO ZČ by muselo
ísť na VÚC, aby boli pokryté skutočné
náklady sa pri dnešnom modely pohybuje v
intervale až 7-55%, v navrhovanom je to 11-
41%. (Tabuľky P1,P2)

Rozdiely, ktoré ešte stále pretrvávajú, sú do
istej miery dané aj progresivitou daní (vyššie
príjmy sú zdaňované vyššou sadzbou),
ktorých filozofia spočíva na báze solidarity,
čo opodstatňuje existenciu fondu
horizontálneho vyrovnávania (solidarita
regiónov).
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PRÍLOHA 3 - REFORMA SYSTÉMU DPFO 
A ODHAD JEJ NOVÝCH PRÍJMOV

1) metodicky správne by bolo ešte treba model očistiť od počtov žien, avšak z dôvodu zanedbateľného množstva (0,7%) sme od uvedeného
abstrahovali).



REFORMA SYSTÉMU DPFO A ODHAD JEJ NOVÝCH PRÍJMOV PRÍLOHA 3

P12 © M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk

Poznámka * za rok 2000
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR, NÚP, Zákon o dani z príjmov platný v roku 2001, prepočty M.E.S.A.10

Tabuľka P1
Odhad daňových príjmov regiónov DPFO zo závislej činnosti a funkčných požitkov v roku 2001 po zavedení 
územnej príslušnosti podľa trvalého bydliska platcu v roku 2001

Výdavky DPFOzč Fyz. osoby-
podnikatelia*

Evidovaní 
nezamestnaní

Ekonomicky 
aktívni

Ekonomicky aktívni 
nezamestnaní FO-

podnikatelia
Bratislavský kraj 804 247 000 11 448 994 314 53 613 21313 342980 268 054
Trnavský kraj 774 255 000 2 398 210 297 32 079 46357 279236 200 800
Trenčiansky kraj 803 525 000 2 653 765 922 31 046 40931 298079 226 102
Nitriansky kraj 982 396 000 2 543 206 529 39 465 85438 351326 226 423
Žilinský kraj 1 047 872 000 2 706 199 579 38 821 60512 342475 243 142
Banskobystrický kraj 1 048 222 000 2 604 888 023 32 657 82012 330213 215 544
Prešovský kraj 1 161 167 000 2 122 836 799 35 084 97597 384787 252 106
Košický kraj 1 059 863 000 3 541 116 069 33 755 99492 367245 233 998
Spolu 7 681 547 000 30 019 217 531 296 520 533 652 2 696 341 1 866 169

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR, NÚP, Zákon o dani z príjmov platný v roku 2001, prepočty M.E.S.A.10

Tabuľka P2
Odhad daňových príjmov regiónov DPFO zo závislej činnosti a funkčných požitkov v roku 2001 po zavedení 
územnej príslušnosti podľa trvalého bydliska platcu v roku 2001 (pokračovanie) (Sk)

dnes nový model

Bratislavský kraj 16993 165156 26 589 7 127 287 806 804 247 000 18 554 10 350 1 303
Trnavský kraj 11943 104556 13 711 2 753 208 960 774 255 000 4 349 4 606 1 404
Trenčiansky kraj 11637 100884 12 977 2 934 080 434 803 525 000 4 359 4 393 1 320
Nitriansky kraj 10915 92220 11 244 2 545 900 212 982 396 000 3 559 5 603 1 375
Žilinský kraj 11418 98256 12 451 3 027 409 670 1 047 872 000 3 900 6 288 1 510
Banskobystrický kraj 11153 95076 11 815 2 546 695 469 1 048 222 000 3 934 5 780 1 583
Prešovský kraj 10251 84252 16 850 4 248 086 942 1 161 167 000 2 696 5 053 1 475
Košický kraj 12434 110448 14 890 3 484 136 621 1 059 863 000 4 615 4 156 1 381
Spolu 12 931 116 412 16 082 30 012 476 326 7 681 547 000 5 556 5 555 1 422

Výdavky na 
obyvateľa

Príjmy na obyvateľaPriem mzda Základ 
dane

Daň Odhad novej 
dane

Výdavky VÚC

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, ŠÚ SR, NÚP, Zákon o dani z príjmov platný v roku 2001, prepočty M.E.S.A.10

Graf P1
Odhad daňových príjmov regiónov DPFO zo závislej činnosti a funkčných požitkov v roku
2001 po zavedení územnej príslušnosti podľa trvalého bydliska platcu v roku 2001 
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Metodika pre návrh vzorca:

Rozbor jednotlivých kompetencií VÚC;

Návrh objektívnych (čiastkových) vzorcov 
pre každú uvedených kompetencií;

Určenie celoplošných nákladov (resp.
objemu vyčlenených financií) pre každú z
uvedených kompetencií;

Výsledný vzorec bude odvodený z 
čiastkových vzorcov a to tak, že bude 
zohľadnené pravidlo v bode 3.

Návrh a filozofia čiastkových vzorcov
pre jednotlivé kompetencie VÚC

=> Prostriedky na chod úradu, územné
plánovanie a stavebný poriadok, civilná
ochrana, regionálny rozvoj a úsek
cestovného ruchu

prerozdelí sa úmerne podľa počtu
obyvateľov

Na uvedenú kompetenciu odhadujeme pre
všetky VÚC náklady vo výške cca 550 mil.
Sk.

=> Sociálne služby

Financovanie sociálnych služieb je
komplikované vzhľadom na to že ide o širokú
škálu sociálnych služieb pre rôzne vrstvy
obyvateľstva (dôchodcov, detí, dospelých,
osamelých rodičov a pod.). Pre odvodenie
vzorca na model financovania je možné
sledovať 2 rôzne prístupy:

 Príjmový prístup, kde financovanie
sociálnych služieb je priamo úmerné výške
príslušných odvodov, resp. daní, ktorú
súčasní poberatelia služieb počas svojho
života odviedli.   Veľmi dôležitý je dôraz na
"súčasných poberateľov sociálnych služieb" a
nie súčasných odvádzateľov odvodov alebo
daní, pretože by sme v merítkach
spravodlivosti dosiahli pravý opak. Regióny s
prevládajúcim ekonomicky aktívnym (resp.

pracujúcim) obyvateľstvom, kde je preto aj
nízky počet potenciálnych poberateľov
sociálnych služieb, by zo systému dostávali
najviac, a naopak, regióny s veľkým počtom
poberateľov by dostávali zo systému
najmenej. Neplatil by tu ani princíp
zodpovednosti detí za starosť o svojich
rodičov, vzhľadom na ich mobilitu medzi
jednotlivými regiónmi. Pre financovanie
sociálnych služieb preto nie je vhodný ani
"školský" príklad financovania z územne
vyzbieraných daní. Takýto systém by bol
(pokiaľ ide o služby seniorom) spravodlivý a
tým aj efektívny a funkčný jedine v prípade
zavedenia reformy dôchodkového systému s
dôrazom na individuálne účty. Rozdiely by tu
boli zohľadnené rozdielmi vo výške
dôchodku, pričom štát by mohol napríklad
"dotovať" každého seniora rovnako.

Nákladový prístup, ktorého financovanie
je založené na základe objektívnych
nákladových kritérií. V zásade tu môžu
existovať dva rôzne spôsoby v chápaní
nákladov. Ako dnešné náklady, t.j. reálne
náklady existujúcich zariadení, alebo ako
potenciálne náklady, ktoré závisia od počtu
potenciálnych poberateľov sociálnych
služieb.

Výhodou  prístupu podľa počtu
potenciálnych poberateľov služieb sú
väčšie možnosti v zavádzaní inovácií. Určitá
samospráva sa napríklad rozhodne
prostriedky, ktoré by inak použila na
výstavbu domova dôchodcov, venovať na
sociálnu starostlivosť poskytovanú priamo v
domácnostiach dôchodcov. Ďalšou výhodou
je vyššia možnosť flexibility v rozhodovaní
sa medzi rôznymi druhmi sociálnych služieb
(napríklad zrušenie domovu pre osamelých
rodičov a venovanie usporených prostriedkov
do útulku pre bezdomovcov). 

Okrem počtov potenciálnych poberateľov
služieb do vzorca je  nutné zohľadniť aj
nákladové zohľadnenie druhov služieb (podľa
veku) v kompetencii samospráv a nákladové
zohľadnenie vzdialeností (napríklad pre
prepravovateľskú službu).

METODIKA A FILOZOFIA PRE ODVODENIE VZORCA KRITÉRIÍ PREROZDEľOVANIA PRE FINANCOVANIE VÚCPRÍLOHA 4
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PRÍLOHA 4 - METODIKA A FILOZOFIA PRE ODVODENIE
VZORCA OBJEKTÍVNYCH KRITÉRIÍ PREROZDEľOVANIA PRE
FINANCOVANIE VÚC



Kritériá do vzorca navrhujeme nasledovné:

pre domovy dôchodcov:
- podľa počtu dôchodcov, alt. podľa počtu 

vyplatených dôchodkov, alt. podľa počtu 
obyvateľov v postproduktívnom veku

pre domovy sociálnych služieb pre deti,
ktorým sa poskytuje starostlivosť týždenne:

- podľa počtu detí (keďže ide o nákladový 
princíp potenciálnych poberateľov, je treba 
tu zohľadňovať počet detí v 
zodpovedajúcom veku a nie výlučne počet 
sociálne slabých detí, ktorým je služba 
určená). Logika takého riešenia je jednak v 
rovnosti príležitostí, ako aj v motivácii 
samosprávy uskutočňovať preventívne 
opatrenia s cieľom znižovať budúce počty 
sociálne slabých detí.

Pre  všetky ostatné typy zariadení
sociálnych služieb (domov sociálnych služieb
pre dospelých, domovy pre osamelých
rodičov, útulky, rehabilitačné strediská a
pod.) navrhujeme uplatniť rovnakú filozofiu,
ako v predchádzajúcom prípade: t.j. vždy
podľa počtu občanov v príslušnom veku,
ktorí môžu byť potenciálnymi kandidátmi o
uvedený typ služby. 

Nákladové zohľadnenie vzdialenosti
navrhujeme uskutočniť prostredníctvom
kritéria hustoty obyvateľstva.

Na kompetencie v oblasti sociálnych služieb
odhadujeme pre všetky VÚC náklady vo
výške cca 2  mld. Sk, pričom odhadované
náklady na jednotlivé vekové kategórie  v
rámci kompetencií VÚC sú 75% pre
obyvateľov v postproduktívnom veku, 10
percent pre obyvateľov v produktívnom veku,
5% pre obyvateľov v predproduktívnom
veku2) a 10% "obrátenú hodnotu" hustoty
obyvateľov t.j. (hustota obyvateľov)-1

METODIKA A FILOZOFIA PRE ODVODENIE VZORCA KRITÉRIÍ PREROZDEľOVANIA PRE FINANCOVANIE VÚC PRÍLOHA 4

P14 © M.E.S.A.10, 2002, www.mesa10.sk

Nákladový systém financovania sociálnych
služieb založený na potenciálnych nákladoch
umožňuje plošne finančne podporiť všetkých
potenciálnych poberateľov služieb (napríklad
dôchodcov) bez ohľadu na to, či vôbec v
nejakom domove dôchodcov sú, a zároveň
zaviesť vyššie spoplatnenie v domovoch
dôchodcov. Spravodlivosť uvedeného
mechanizmu spočíva v nediskriminácii tých
poberateľov, ktorí sa z určitého dôvodu
(napríklad z dôvodu nedostatkovosti danej
služby) na jej poberaní nezúčastňujú.

Nevýhodou modelu podľa kritérií
potenciálnych poberateľov služieb  je riziko
nespravodlivosti v prípade, ak sa občan
rozhodne navštíviť zariadenie spadajúce pod
inú samosprávu ako tá, kde má trvalé
bydlisko. V zásade by mala byť ponechaná
možnosť výberu zariadenia na občanovi, bez
ohľadu na jeho bydlisko, čo by medzi
samosprávami zaviedlo prvok konkurencie s
efektom tlaku na rast kvality služieb.
Uvedené riziko je možné eliminovať buď
zmluvným ošetrením medzi samosprávami o
finančných "kompenzáciách" za každého
užívateľa služby mimo domácej samosprávy,
ale aj prostredníctvom modelu financovania
založeného na skutočných objektívnych
výdavkoch  (napríklad objem poskytnutých
služieb). Je tu však potrebné zabezpečiť, aby
systém neviedol k zakonzervovaniu
existujúceho stavu sociálnych zariadení, z
ktorých mnohé z nich nie sú dostatočne
efektívne vzhľadom na politické faktory,
ktoré viedli k ich založeniu v minulosti. Aj
keď u jedného typu služby (napríklad
domovu dôchodcov) toto by bolo možné
zabezpečiť pomerne jednoduchým spôsobom
(rovnaké kritérium, bez ohľadu na jednotkové
náklady, pre všetky regióny, čo by nútilo
obyvateľov uprednostňovať kvalitnejšie
služby, ktoré by tým boli aj prefinancované,
pričom nekvalitné a preto prázdne penzióny
by vyfinancované neboli), v prípade
viacerých typov by podobný systém bol
zložitý a v prípade, pri ktorom našim
zámerom je aj zvýšiť flexibilitu v zavádzaní
inovácií, by podobný systém financovania
nebol možný. Z uvedeného dôvodu sa ním
nebudeme podrobnejšie zaoberať

2) Na odvodenie pomeru medzi nákladmi na poskytovanie sociálnych služieb pre jednotlivé vekové kategórie použijeme posledné dostupné údaje o
výdajov zariadení sociálnych služieb z roku 1999, z publikácie ŠÚ SR "Zariadenia sociálnych služieb v Slovenskej republike 1999", ako aj Zákon
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci



=> Školstvo

Podobne ako aj v prípade sociálnych vecí, aj
tu možno kompetencie v oblasti školstva
financovať prostredníctvom dvoch princípov:

nákladový princíp podľa skutočného počtu
žiakov (kritérium počtu študentov - t.j.
študentské poukážky - rozdielne pre
jednotlivé typy škôl); 

nákladový princíp podľa potenciálneho
počtu žiakov (kritérium počtu obyvateľov vo
veku, ktoré obyčajne navštevujú jednotlivé
typy škôl, rozdielne pre jednotlivé typy škôl.   

Príklady: 
- pre školy v prírode: 6-14 rokov;

- pre gymnáziá, SOŠ, stredné zdravotnícke 
školy a iné štvorročné stredné školy: 14-18 
rokov;

- pre prípadné trojročné školy: 14-15 rokov; 
a pod.

Pre obidva typy navrhujeme zohľadniť aj
nákladové zohľadnenie dochádzky, vyjadrené
prostredníctvom hustoty obyvateľstva
regiónu.

Na uvedenú kompetenciu odhadujeme pre
všetky VÚC náklady vo výške cca 3  mld.
Sk. Odhad pre jednotlivé kategórie je 50%
pre štvorročné školy, 40% pre trojročné
školy3) a 10% pre "obrátenú hodnotu"
hustoty obyvateľstva (t.j. hustota-1).

=> Kultúra

 podľa počtu obyvateľov.

 Je možné uvažovať aj s kritériom
percentuálneho zastúpenia národnostných
menšín, v rámci originálnej kompetencie
podpora kultúrnych aktivít národnostných
menšín a zabezpečovanie činnosti
menšinových kultúrnych inštitúcií.

Na kompetenciu VÚC v oblasti kultúry
odhadujeme pre všetky VÚC náklady vo
výške cca 1 mld. Sk

=> Doprava

 Prostriedky na údržbu:
- ciest II. triedy: podľa dĺžky ciest II. 

triedy;
- ciest III. triedy: podľa dĺžky ciest III. 

triedy; 
alt. podľa plôch ciest II a III triedy.

Na kompetenciu VÚC v oblasti dopravy
odhadujeme pre všetky VÚC náklady vo
výške cca 2,75 mld. Sk

=> Zdravotníctvo

 zapojiť zdravotné poisťovne; princíp podľa
príjmov

alt. podobne ako v prípade sociálnych vecí:
nákladový princíp:

-  podľa potenciálneho počtu pacientov (t.j. 
počet obyvateľov). Alternatívne možno 
uvažovať aj s nákladovým zohľadnením 
veku pacienta a vzdialenosti.

Na kompetencie VÚC v oblasti zdravotníctva
odhadujeme pre všetky VÚC náklady vo
výške cca 1,2 mld. Sk. Nákladový princíp
navrhujeme zohľadňovať do výšky 60%
podľa počtu obyvateľov v poproduktívnom
veku a 30% podľa obyvateľov v
predproduktívnom a produktívnom veku a
10% podľa "obrátenej hodnoty" hustoty
obyvateľstva (t.j. hustota-1).
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3) odhad podľa Predbežnej finančnej kvantifikácii presunutých kompetencií a Zákona č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a Zákona č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach.



Výsledný vzorec

Prehľad ukazovateľov ako aj váh do
výsledného vzorca, ktoré vyplynuli z
predchádzajúcej časti, zachytáva tabuľka P3.
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Po úprave pre vzorec na prerozdelenie balíku
D peňazí do krajských samospráv dostaneme
nasledujúce váhy kritérií (Tabuľka P4), 
z čoho dostaneme výsledný vzorec 
(Vzorec 1):

Tabuľka P3
Prehľad ukazovateľov a váh do výsledného
vzorca
Kompetencie Váha Ukazovateľ
1.1. 550 Počet obyvateľov
1.2. 1 500 Počet obyvateľov v 

poproduktívnom veku
200 Počet obyvateľov v 

produktívnom veku
100 Počet obyvateľov v 

predproduktívnom veku
200 hustota obyvateľstva-1

1.3. 1 500 Počet obyvateľov 14-18 
ročných

1 200 Počet obyvateľov 14-17 
ročných

300 hustota obyvateľstva-1

1.4. 1 000 Počet obyvateľov
1.5. 2 750 plocha ciest II a III triedy
1.6. 720 Počet obyvateľov v 

poproduktívnom veku
360 Počet obyvateľov v 

predproduktívnom a 
produktívnom veku

120 Hustota obyvateľstva-1

Poznámka:* váhy v kritériách boli aritmeticky upravené s
cieľom znížiť počet kritérií, čo však výslednú hodnotu
vypočítanú podľa vzorca nemení. Východiskom je vzťah:
Počet obyvateľov = súčet obyvateľov v predproduktív-
nom, produktívnom a poproduktívnom veku, potom
kritérium 360(počet obyvateľov v predproduktívnom a
produktívnom veku) možno rovnakým spôsobom vyjadriť
ako 360(počet obyvateľov-počet obyv. v poproduktívnom
veku), t.j. ako ďalšie dve kritériá 360 počet obyvateľov a
-360 počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Podobne
kritérium 100 počet obyvateľov v predproduktívnom veku
možno vyjadriť ako 100 počet obyvateľov; -100 počet
obyvateľov v poproduktívnom veku; -100 počet
obyvateľov v produktívnom veku. Z toho vyplýva výpočet
pre výslednú váhu pre počet obyvateľov ako
550+100+360+100=2010; pre počet obyvateľov v
poproduktívnom veku ako 1500+720-360-100=1760 a
pod.

Tabuľka P4
Váhy kritérií po úprave vzorca*

Ukazovateľ
Počet obyvateľov 2 010 20%
Poproduktívni 1 760 18%
Produktívni 100 1%
Počet obyvateľov 14-17 1 200 12%
Počet obyvateľov 14-18 1 500 15%
Plocha ciest II a III triedy 2 750 28%
Hustota-1 620 6%

Váha

Vzorec 1
Výsledný vzorec

++++=
Obstvrr

ObstvrrD
Obprod

ObprodD
Obpost

ObpostD
Ob

ObDPj jjjj **15,0**01,0**18,0**2,0
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=
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−

+++ n

i

i

jjj

Hust

Hust
Cesty

CestyD
Obtrr

ObtrrD

1

1

1*06,0**28,0**12,0

 

D predstavuje vstupný balík pre 
prerozdeľovanie;

Pj výstupnú hodnotu pre región j; 

Ob predstavuje počet obyvateľov;

Obpost počet obyvateľov v post-
produktívnom veku; 

Obprod počet obyvateľov v produktívnom 
veku; 

Obstvr počet obyvateľov vo vekovej 
kategórie štvorročných stredných 
škôl (14-18 roční);

Obtrrr počet obyvateľov vo vekovej 
kategórie štvorročných stredných 
škôl (14-17 roční);

Cesty plochu ciest II a III triedy;

Hust hustotu obyvateľstva;

index j predstavuje regionálnu samosprávu j 
a ukazovateľ bez indexu zodpovedá 
jeho hodnote za Slovenskú republiku;

n zodpovedá počtu regionálnych 
samospráv.



Príloha bližšie špecifikuje problematiku
financovania samospráv z územne spätých
daní, v súlade s bodom 3.2.9. štúdie. Modely
fiskálnej decentralizácie, aby boli efektívne,
by mali vychádzať z princípov územnej
spätosti, priamej úmernosti príjmov k
výkonom, maximálnej spravodlivosti, ako aj
jednoduchosti. Nevýhodou modelov fiskálnej
decentralizácie sú rozdiely v príjmoch
samospráv. Môže ísť o vplyv rozdielnej
celkovej ekonomickej výkonnosti regiónov,
ale aj o vplyv faktorov, na ktoré samospráva
nemá vplyv, napríklad skreslenie v určovaní
územnej príslušnosti niektorých typov daní.
Modely fiskálnej decentralizácie by mali
byť preto spojené s mechanizmami
finančného vyrovnávania.

Mechanizmy finančného vyrovnávania v
podmienkach Slovenska riešia nasledujúce
problémy:

 Problém progresívnej dani z príjmov. 
V prípade ponechania progresivity daní z
príjmov by model finančnej decentralizácie
bez finančného vyrovnávania nebol
spravodlivý. Pri financovaní samospráv z
progresívne nastavených daní stráca
opodstatnenie princíp solidarity, pre ktorý je
progresívne zdaňovanie určené. Viedlo by to
totiž k tomu, že bohaté samosprávy by ťažili
z progresivity najviac (vzhľadom na vyšší
príjem svojich občanov), a chudobné by boli
ešte viac znevýhodnené. Uvedenú
nerovnováhu je možné buď zmierniť
zrušením progresivity, alebo zavedením
horizontálne vyrovnávacieho mechanizmu,
ktorý pôsobí kontraprogresívne.

 Problém komparatívnych nevýhod
zaostalých regiónov. Vychádza z
predpokladu, pri ktorom  niektoré regióny
môžu byť zaostalé napríklad aj následkom
historicky nižšieho objemu investícií
(napríklad do sociálnej infraštruktúry). Takéto
regióny preto potrebujú viac verejných
zdrojov na dosiahnutie primeraného pomeru k
regiónom rozvinutým. Použitie zdrojov na ich
území budú mať  s vysokou
pravdepodobnosťou aj vyššiu návratnosť

(vzhľadom na vyššie rezervy). Konkurenčná
výhoda "rozvojových centier" je ich
rozvinutosť, a naopak, región môže byť
nerozvinutý preto, že nemá prostriedky na
rozvoj (začarovaný kruh). Uvedené tiež môže
čiastočne redukovať model finančného
vyrovnávania.

Princípy modelu horizontálneho
vyrovnávania

 Mechanizmom horizontálneho finančného
vyrovnávania sa vyrovnávajú rozdiely
vlastných príjmov bežného rozpočtu
samosprávy VÚC.

 Nesmie meniť poradie samosprávnych
VÚC v úrovní ich príjmov.  Z akejkoľvek
skupiny samospráv, "najchudobnejší" musí aj
po prerozdelení ostať najchudobnejší,
rovnako ako "najbohatší", musí ostať
najbohatší. Inými slovami, akékoľvek
dodatočné zvýšenie príjmu samosprávy
(napríklad po realizácii určitého projektu)
musí zabezpečiť, aby aj po vyrovnaní  jej
príjem bol vyšší, aký bol pred realizáciou
uvedeného projektu. Len takým spôsobom
bude zabezpečená motivácia samospráv
zvyšovať svoje zisky.

 Mechanizmus horizontálneho
prerozdeľovania musí byť automatický, t.j.
musí pôsobiť samočinne, bez akejkoľvek
možnosti vyjednávania, ako zákon platiaci
rovnako pre všetkých. Len takým spôsobom
budú znemožnené možnosti klientelizmu,
lobingu a korupcie.

Všetky dane, ktorých výšku môže priamym
spôsobom meniť samospráva by mali byť z
mechanizmu horizontálneho vyrovnávania
vylúčené, z pochopiteľných dôvodov (t.j. aby
nedochádzalo k populistickým tendenciám
znižovania výšky daní s vedomím, že
uvedené zníženie bude kompenzované na
úkor "bohatších"). 

Vychádzajúc z predpokladov uvedených
vyššie, môžeme použiť viacero modelov
horizontálneho vyrovnávania, v závislosti od
potrieb. Môžeme sa rozhodnúť napríklad,
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PRÍLOHA 5 - MODEL HORIZONTÁLNEHO FINANČNÉHO
VYROVNÁVANIA



koľko percent z balíku prerozdelíme (čo je
klasický model "fondu") a ten aj
prerozdelíme, alebo môžeme určiť, akú
hladinu príjmov garantujeme najchudobnejšej
samospráve, a model nastavíme tak, aby bolo
uvedené minimum zabezpečené. 

Návrh vzorca pre model
horizontálneho vyrovnávania s
garantovaným minimom

Výhodou tohoto modelu je možnosť
legislatívnej garancie minimálnej úrovne
príjmov. Schematicky je model zobrazený v
schéme 1. Úsečka min A ohraničuje (na
ypsilónovej osi) množinu všetkých možných
výšok príjmov (kde max zodpovedá hladine
najbohatšej samosprávy a min - hladine
príjmov najchudobnejšej samosprávy) pred
prerozdelením. Zvislé šípky predstavujú
samosprávy, ich dĺžka úroveň príjmov týchto
samospráv. Na schéme sú zobrazené 4
samosprávy. Prerušovaná úsečka gC
zobrazuje hladinu príjmov po prerozdelení.
Najchudobnejšia samospráva už nemá výšku
príjmov min, ale g,  najbohatšia miesto BA
dostáva len BC a podobne. Model zachováva
poradie samospráv, jediné čo sa mení, je
strmosť krivky. Garantovanú hladinu g
môžeme určiť v ľubovoľnej výške.
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Vzhľadom na to, že regióny v grafe v praxi
takmer nikdy nie sú usporiadané symetricky,
prerozdelenie nemusí ostať bezo zbytku,
pravdepodobne ostane určitá prebytočná,
resp. chýbajúca čiastka, v závislosti od
rozloženia príjmov samospráv. Uvedenú
čiastku preto v druhom kroku prerozdelíme, a
to tak, aby boli zachované motivačné
princípy popísané vyššie. Jeden z vhodných
spôsobov je proporčné rozdelenie zvyšku
podľa toho, do akej miery príjem každej zo
samospráv presahuje minimálny garantovaný
príjem. Matematicky vyjadrené, výsledný
príjem i-tej samosprávy Pj bude kalkulovaný
podľa vzorca:Schéma 1

Návrh modelu horizontálneho vyrovnávania (%)

   
max                                                                                                              A 
 
                                                                                           C 
 

 
 
g 
 
min 
 
       O                                                                                                    B 

Vzorec zo schémy odvodíme jednoduchým
prepočtom. Keďže ide o lineárnu funkciu, jej
vzorec je y=kx+q. Po dosadení všetkých
známych kombinácií a algebraickej úprave
dostávame výsledný vzorec horizontálneho
vyrovnávania:

Yj       predstavuje výslednú úroveň príjmov samosprávy 
j po vyrovnaní (v tomto kroku);

g predstavuje hodnotu garantovanej úrovne príjmu;
Yj0 predstavuje úroveň príjmu regiónu j pred 

vyrovnaním;
Ymax predstavuje úroveň príjmov najbohatšieho 

regiónu pred vyrovnaním;
Ymin predstavuje úroveň najchudobnejšieho regiónu 

pred vyrovnaním.

minmax

minmaxmin0 )2)((
yy

gyyyygY j
j

−
−+−+=

n        predstavuje počet samospráv.

∑

∑∑

=

==

−

−∗




 −

+= n

i
i

j
i

i

n

i
i

jj

gY

gYYy
YP

1

n

11

0

)(

)(

Pokiaľ ide o úroveň príjmov, pre jej
vyjadrenie môžeme tiež použiť viacero
spôsobov, tak aby sme docielili čo najvyššiu
spravodlivosť. Môžeme ju napríklad vyjadriť
podľa počtu obyvateľov, avšak rovnako
môžeme zohľadňovať aj iné faktory, ktoré
rozoberáme v prílohe 4.
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Poznámka: príjmy ako 25% - ný podiel DPFOzč, ktoré zaplatili obyvatelia  regiónu
(odhad)

Graf P2
Objem výdavkov krajských samospráv a jeho porovnanie s
odhadovými príjmami v roku 2001 pred a po zohľadnení horizontál-
neho vyrovnávania s garantovanou hranicou 774,3 mil. Sk (Sk)
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Tabuľka P5
Objem výdavkov krajských samospráv a jeho porovnanie s odhadovými príjmami v roku 2001 pred a po zohľadnení
horizontálneho vyrovnávania s garantovanou hranicou 774,3 mil. Sk (%)

Pred normovaním Po normovaní

Bratislavský kraj 617 049 804 247 000 11 448 994 314 6 386 654 604 1 584 522 161 1 311 873 189
Trnavský kraj 551 441 774 255 000 2 398 210 297 2 539 718 400 630 101 413 774 255 000
Trenčiansky kraj 608 786 803 525 000 2 653 765 922 2 674 153 574 663 454 635 793 042 625
Nitriansky kraj 714 602 982 396 000 2 543 206 529 4 003 883 194 993 359 128 978 875 400
Žilinský kraj 693 853 1 047 872 000 2 706 199 579 4 363 134 562 1 082 489 008 1 029 081 606
Banskobystrický kraj 662 077 1 048 222 000 2 604 888 023 3 826 509 523 949 352 911 954 087 021
Prešovský kraj 787 483 1 161 167 000 2 122 836 799 3 978 837 734 987 145 377 975 375 239
Košický kraj 767 256 1 059 863 000 3 541 116 069 3 188 737 546 791 122 367 864 956 919
Spolu 5 402 547 7 681 547 000 30 019 217 531 30 961 629 137 7 681 547 000 7 681 547 000
Priemer 675 318 960 193 375 3 752 402 191 3 870 203 642 960 193 375 960 193 375
Min 551 441 774 255 000 2 122 836 799 2 539 718 400 630 101 413 774 255 000
Garantované min. 774 255 000

Počet 
obyvateľov

Odhad 24,81% územne spätých 
odvodov

Odhad územne 
spätej DPFOzč

Odvedená DPFOzč 
v r. 2001

Skutočné 
výdavky

Navrhnutý model horizontálneho
vyrovnávania otestujeme na zjednodušenom
modelovom príklade krajských samospráv.
Výpočty sú uvádzané zvlášť pre kritériá
absolútnych výdavkov (viac zreálňuje
skutočný stav graf1, tabuľka 2) a výdavkov
na obyvateľa (graf 2, tabuľka 3). Pre
horizontálne vyrovnávanie bola použitá výška
garantovaného príjmu zodpovedajúca
najnižším skutočným výdavkom. Ako
ukazujú výsledky, navrhovaný model
horizontálneho vyrovnávania nie je
demotivačný, a o trochu viac "zreálňuje"
skutočný stav.

Dôležité predpoklady, aby model mohol
správne fungovať:

 Pokiaľ najchudobnejšia samospráva
dosahuje úroveň garantovaného príjmu,
navrhovaný model horizontálneho
vyrovnávania nie je možné (ani nutné)
aplikovať.

 Výška garantovaného minima nesmie byť
vyššia ako priemerný príjem jednej
samosprávy (t.j. môžeme garantovať len to,
"na čo máme"). Pokiaľ výška garantovaného
minima je rovná priemernému príjmu jednej
samosprávy, výsledkom modelu je "absolútna
nivelizácia", t.j. výsledkom vyrovnávania je,
že všetci dostanú rovnako (horizontálna
krivka)

V prípade nesplnenia daných
predpokladov začína byť systém chybný.
Jeho výsledkom je klesajúca krivka miesto
stúpajúcej, pričom garantovaný príjem
pripadne len najchudobnejšiemu. Pôvodne
najbohatší sa stane najchudobnejší.
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Tabuľka P6
Objem výdavkov krajských samospráv na obyvateľa a jeho porovnanie s odhadovými príjmami na obyvateľa v roku
2001 pred a po zohľadnení horizontálneho vyrovnávania s garantovanou hranicou  1303 Sk (%)

Pred normovaním Po normovaní

Bratislavský kraj 617 049 1 303 18 554 10 350 2 568 1 801
Trnavský kraj 551 441 1 404 4 349 4 606 1 143 1 339
Trenčiansky kraj 608 786 1 320 4 359 4 393 1 090 1 322
Nitriansky kraj 714 602 1 375 3 559 5 603 1 390 1 420
Žilinský kraj 693 853 1 510 3 900 6 288 1 560 1 475
Banskobystrický kraj 662 077 1 583 3 934 5 780 1 434 1 434
Prešovský kraj 787 483 1 475 2 696 5 053 1 254 1 375
Košický kraj 767 256 1 381 4 615 4 156 1 031 1 303
Spolu 5 402 547 11 351 45 967 46 228 11 469 11 469
Priemer 675 318 1 419 5 746 5 778 1 434 1 434
Min 551 441 1 303 2 696 4 156 1 031 1 303
Garantované min. 1 303

Skutočné 
výdavky

Odvedená DPFOzč 
v r. 2001

Odhad územne 
spätej DPFOzč

Odhad 24,81% územne spätých 
odvodov

Počet 
obyvateľov

Poznámka: príjmy ako 25% - ný podiel DPFOzč, ktoré zaplatili obyvatelia  regiónu (odhad)

Graf P3
Objem výdavkov krajských samospráv na obyvateľa a jeho porovnanie s odhadovými 
príjmami na obyvateľa v roku 2001 pred a po zohľadnení horizontálneho vyrovnávania s
garantovanou hranicou  1303 Sk (Sk)
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Návrh modelov vyrovnávania s
určením objemu prostriedkov na
prerozdeľovanie 

Objem vyčlenených prostriedky pre
prerozdeľovanie je obyčajne určovaný ako
podiel z príjmov. Vzhľadom na rešpektovanie
princípov načrtnutých vyššie by malo ísť
výlučne o príjmy z daní, na ktorých
určovanie výšky samospráva nemá vplyv.
Môže ísť o územné dane, ale aj dane, ktorých
územnú príslušnosť nemožno určiť, napríklad
daň z pridanej hodnoty. Výhodou druhého
prípadu je možnosť znížiť celkový podiel
územných daní na financovanie samospráv,
ktoré patria obyčajne medzi najstabilnejšie
(napríklad DPFO ZČ), a tak zvýšiť mieru
participácie štátu na najstabilnejších daniach.

Výhodou modelov vyrovnávania s určením
objemu prostriedkov je vyššia prehľadnosť,
najmä ak ide o kombináciu viacerých kritérií.
Zrejme preto býva v praxi uprednostňovaný.
Z hľadiska kritérií môže ísť o vyrovnávanie
príjmov na báze solidarity alebo
vyrovnávanie nákladových potrieb. Dôvodom
vyrovnávania nákladových potrieb je snaha
vyrovnať bremeno výdajov určovaných
objektívnymi faktormi, ktoré predstavujú
príčinu výdajov. 

Výška prostriedkov určených na
prerozdeľovanie (najmä a pokiaľ ide o
vyrovnávanie príjmov) je politickým
rozhodnutím a určuje rovnováhu medzi
mierou solidarity a motivácie. Objektívne
náklady sme bližšie rozoberali v prílohe 4

Mechanizmus obyčajne spočíva v rozdelení
prostriedkov s vyčleneného balíku regiónom
úmerne podľa rozdielu priemerného príjmu
na obyvateľa v najbohatšom regióne. Ako
základ sme použili vyjadrenie príjmov na
obyvateľa miesto príjmov regiónu (ako
napríklad existuje aj v Dánsku), výsledkom
čoho síce môže byť strata zmeny poradia
celkových príjmov v jednotlivých okresoch,
avšak tento systém nezvýhodňuje ľudnatejšie
okresy pred menej ľudnatými. Navrhujeme
prerozdelenie podľa vzorca:

kde 
Yj predstavuje dotáciu    

mimobratislavského regiónu Y;

D balík určený na prerozdeľovanie;

n počet mimobratislavských regiónov a

bj predstavuje tzv. relatívny daňový index 

(t.j. v akej miere je región j chudobnejší
ako najbohatší región a vypočíta sa ako:

∑
=

= n

i
i

j
j

b

bDY
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*

max

max

So
SoSob j

j
−=

kde 
Somax predstavuje daňovú silu na obyvateľa 

regiónu  s najväčšou daňovou silou na 
obyvateľa a 

Soj daňovú silu na obyvateľa regiónu j.

Vzhľadom na to, že relatívny daňový index
najbohatšieho regiónu je vždy nulový, tento
región nebude mať prospech z fondu. V
prípade 100 % solidarity by preto tomuto
regiónu nezostali žiadne prostriedky. Z
uvedeného dôvodu navrhovaný model by sa
mal uplatňovať maximálne v takej miere, pri
ktorej ešte najbohatší región ostane
najbohatším. Pri vyšších mierach solidarity je
treba prostriedky prerozdeľovať vo viacerých
krokoch, v menších množstvách, t.j. pomocou
algoritmu, kde ako základ môže byť použitý
rovnaký vzorec. Algoritmické riešenie
zabezpečí, že akonáhle najbohatší región
prestane byť najbohatším, v ďalších krokoch
už nebude znevýhodňovaný.

Výsledky modelových prepočtov na príklade
financovania krajských samospráv podľa
alternatívy C rozoberanej v hlavnej časti
štúdie sme zobrazili v grafoch 4 a 5,
separátne pre odhad súčasných daňových síl a
daňových síl po reforme (príloha 3).
Výsledky prepočtov potvrdzujú, že po
reforme daňového systému sa príjmy
samospráv s pomerne vysokou presnosťou
blížia k skutočným výdavkom, odhadovaným
podľa skutočnej decentralizačnej dotácie.
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Zdroj: ŠÚ SR, Daňové riaditeľstvo SR, prepočty M.E.S.A.10. 
Poznámka: decentralizačná dotácia neobsahuje všetky kompetencie

Graf 4
Modelový príklad horizontálneho finančného vyrovnávania príjmu krajských samospráv
príjmu súčasných DPFO ZČ z roku 2001, príspevok do fondu solidárnosti vo výške 40% (Sk)
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Zdroj: Zdroj: ŠÚ SR,  pre daňové sily  M.E.S.A.10 na základe údajov ŠÚ SR (počet ekonomicky aktívnych osôb, počet
fyzických osôb, priemerná mesačná mzda, počet evidovaných nezamestnaných)
Poznámka: decentralizačná dotácia neobsahuje všetky kompetencie

Graf 5
Modelový príklad horizontálneho finančného vyrovnávania príjmu krajských samospráv
príjmu odhadu DPFO ZČ v roku 2001 (po reforme), príspevok do fondu solidárnosti vo
výške 40% (Sk)
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PRODUKTY

Viac informácií Vám radi poskytneme na adrese:  

M.E.S.A.10 Consulting Group, s.r.o. tel: +421 2 54435900, 54431169
Hviezdoslavovo nám. 17, fax:+421 2 54419882 
811 02 Bratislava, Slovenská republika e-mail: mesa10@mesa10.sk

Mesax
Pre hodnotenie hospodárskej klímy na Slovensku je 
veľmi dôležité poznať 
názory a očakávania 
podnikateľského sekto-
ra. Vo svete sú ako 
jedno z hodnotiacich 
kritérií používané od-
vetvové konjunkturálne
indexy, ktoré sa v pra-
videlných intervaloch zverejňujú a majú výraznú 
vypovedaciu schopnosť. Index MESAX vychádza z 
pravidelného mesačného prieskumu názorov pred-
staviteľov viac ako 200 najvýznamnejších slovenských 
podnikov z odvetví priemyslu a služieb na súčasnú 
hospodársku situáciu v ich podniku a na očakávaný 
vývoj v najbližších šiestich mesiacoch. 

MESAX je pravidelne publikovaný na internetovej strán-
ke www.mesa10.sk ako aj v mesačníku Slovak Monthly 
Report.

RegionView
RegionView je manažérsky rozhodovací nástroj urče-
ný na strategické rozhodovanie o alokácii investícií v 
rámci Slovenska založený na komparatívnej analýze 
a prognóze ekonomického, demografického, technolo-
gického, sociálneho a ľud-
ského potenciálu jednotli-
vých regiónov. Súćasťou 
balíka je interaktívna soft-
vérová databanka kvanti-
tatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov za všetkých 
79 okresov Slovenska 
umožňujúca modelovanie 
podľa vlastných preferencií 
klienta. 

RegionView je 
každoročne aktua-
lizovaný a dostup-
ný v slovenskej a 
anglickej verzii. 

Investor's Navigator 
Investor´s Navigator je pravidelná mesačná 
správa o investičnom prostredí na Slovensku 
s dôrazom na 
investície zo 
zahraničia. 
Obsahuje aktu-
álne informácie 
o vývoji legislatí-
vneho prostredia, 
aktuálnu štatistiku 
o stave zahranič-
ných investícií, informácie o významných 
investičných projektoch a predpokladaný 
                                        vývoj v oblasti 
                                        zahraničných 
                                        investícií 
                                        v budúcnosti.

 

ProjectPlan
ProjectPlan je softvér pracujú-
ci na základe účtovných štan-
dardov umožňujúci projektova-
nie výkonnosti projektu/firmy 
pri zohľadnení budúceho mak-
roekonomického vývoja, mode-
lovanie, a analýzu citlivosti pro-
jektu na vonkajšie (inflácia, 

kurzy, a pod.) a vnútorné parametre (zamestnanci, 
vstupy, technológie, úroková miera 
a pod.). Ideálne pre projektovanie 
nových investícií, rozhodovania o 
realizovateľnosti projektov a žia-
dosti o úver. Výstupy v tlačenej 
forme, v anglickom a slovenskom 
jazyku. 

Slovak Monthly Report 
Pravidelný mesačný prehľad o politickom a ekono-
mickom dianí na Slovensku zahrňujúci okruhy ako 
vývoj na domácej politickej scéne, integrácia, re-
štrukturalizácia, reálna ekonomika, zahraničný ob-
chod a investície, fiskálna politika, monetárna politi-
ka a finančný trh. Súčasťou každého čísla sú aj hlb-
šie ekonomické analýzy a komentáre na aktuálne 
témy. SMR vychádza v tlačenej a elektronickej po-
dobe, v slovenskej a anglickej mutácií. 


