Financovanie originálnych školských
kompetencií a neštátnych ZUŠ, MŠ, JŠ a
školských zariadení v roku 2013
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Financovanie MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ v zriaď. pôsobnosti
obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov
upravujú :
1. Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní.... - §7a)

2. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve č. 564/2004 Z. z. v znp.
3. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. v znp.
4. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znp.
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1. Zákon č. 597/2003 Z.z. o
financovaní....
- §7a) a §8b) ods. 2
( novela zákonom č. 325 /2012 Z. z. a
zákonom č. 345 /2012 Z. z. )
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§7a Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu
dane z príjmov obciam
•

Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci
kalendárny rok sa zbierajú údaje o počte :













žiakov ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania
detí MŠ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
poslucháčov JŠ
detí v ŠZ výchovného poradenstva a prevencie v predchádzajúcom školskom roku,
ktorým boli poskytnuté služby;
detí v špeciálnych výchovných zariadeniach ( RC,LVS) podľa skutočného
priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku;
detí v MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdrav.
zariadení podľa skutočného priemerného denného počtu detí
detí v ŠKD pri zdravotníckom zariadení podľa skutočného priemerného denného
počtu detí v predchádzajúcom školskom roku;
detí ŠKD detí podľa stavu k 15. 9. začínajúceho školského roka,
Žiakov ZŠ podľa stavu k 15.9. zriadených na území obce na účely financovania
ŠKD
...........

§7a Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania
výnosu dane z príjmov obciam
• Na účely zberu údajov podľa odseku 1 sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov
započítavajú deti, žiaci a poslucháči prijatí do školy alebo do ŠZ na základe
rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa ŠZ
• Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka ZUŠ,
poslucháča JŠ a dieťa MŠ alebo ŠZ uviesť do zberu údajov len jeden
zriaďovateľ ZUŠ, JŠ, MŠ alebo ŠZ v jednej ZUŠ, v jednej JŠ, v jednej MŠ
alebo v jednom ŠZ.
• Ak žiak ZUŠ, poslucháč JŠ, dieťa MŠ, (dieťa ŠKD-nie), dieťa ŠZ výchovného
poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo ŠZ
rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca
zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie,
predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu
odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie
jednej príslušnej škole alebo jednému ŠZ rovnakého druhu na započítanie
dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov (ZUŠ, MŠ,JŠ, (ŠKD-nie),
CPPP)

§7a Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania
výnosu dane z príjmov obciam
• Neštátni zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť obci
údaje najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za školy a ŠZ, ktoré
majú sídlo na území príslušnej obce.
• Údaje podľa odsekov 1 až 5 je obec povinná poskytnúť za všetky školy
a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému OÚ v sídle kraja
najneskôr do 5. októbra kalendárneho roka,
• Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi
ministerstvo zriaďovateľom škôl a ŠZ a obciam každoročne najneskôr do 31.
augusta.
• Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre CVČ použijú
údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov
veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

§8b) SANKCIE
• § 8b ods. 2 - Ministerstvo , alebo OÚ v sídle kraja uloží zriaďovateľovi školy
alebo ŠZ za
• neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane
z príjmov obciam podľa §7a) pokutu 3000 €,
• nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa §7a) pokutu 300 €,
• poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie
výnosu dane z príjmov obciam podľa §7a) pokutu od 300 eur do 33 000 eur,
• § 8b ods. 2 – Ministerstvo, alebo OÚ v sídle kraja uloží obci za
• neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane
z príjmov obciam podľa §7a) pokutu 3000 €,
• nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa §7a) pokutu 300 eur,
• poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie
výnosu dane z príjmov obciam za školy a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
pokutu od 300 eur do 33 000 eur.

2. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov

územnej samospráve č. 564/2004 Z. z. v znp.

Upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob
rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických
osôb obciam a VÚC
Z výnosu dane vybranej daňovými úradmi sa poukáže :
Obciam ...…….......... 65,4%
VÚC .……................... 21,9%
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3. Nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. v v znení NV SR č.
519/2006 Z. z., NV SR č. 623/2007 Z. z., NV SR č.
412/2008 Z. z., NV SR č. 276/2010 Z. z. , NV SR č.
531/2010 Z. z.
a NV SR 415/2012 Z. z
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Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. : Koeficienty ZUŠ, MŠ,
JŠ a ŠZ pre jednotlivé kategórie ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ , koeficient na
záujmové vzdelávanie, na stravovanie a na správu školských objektov
Index
j

Subjekt indexu

Koeficient

Suma :59,21

1
2
3
4
5
6

Žiak ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania
Žiak ZUŠ v skupinovej forme vzdelávania
Dieťa MŠ
Dieťa MŠ pre deti so švvp
Dieťa MŠ pri zdravotníckom zariadení
Žiak ZŠ na činnosť ŠKD

11,4
7
27,3
68,2
40,9
1,6

674,99
414,47
1 616,43
4 038,12
2 421,69
94,74
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Dieťa v ŠKD pri ZŠ pre žiakov so švvp vrátane internátnych škôl

13,2

781,57

8

Dieťa v ŠKD pri zdravotníckom zariadení
Potenciálny stravník - žiak ZŠ, ZŠ pre žiakov so švvp., gymnázia,
konzervatória

7,9

467,76

1,8

106,58

3,6

213,16

0,5
15
75
1,1
117
113
0,2
2

29,61
888,15
4 440,75
65,13
6 927,57
6 690,73
11,84
118,42

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Potenciálny stravník - žiak ZŠ internátnej, ZŠ internátnej pre žiakov so
švvp., internátneho gymnázia, internátneho konzervatória
Poslucháč JŠ
Dieťa školského internátu z MŠ, ZŠ, SŠ
Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so švvp
Na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
Dieťa v RC
Dieťa v LVS
Dieťa v CPPPaP
Dieťa v centre ŠPPP
Na správu školských objektov podľa počtu detí MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce

1,5

10

88,82

Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v MŠ zriaďovateľa
nepresahuje 25
Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa

Zvýšenie koeficientov (bez ohľadu na vek
dieťaťa) o hodnotu

do 10
od 11 do 15
od 16 do 20
od 21 do 25

20,6
12,6
6,5
1,7

Tabuľka č. 3 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty na žiaka ZŠ zriadenej na
území obce na činnosť ŠKD, ak celkový počet žiakov v ZŠ nepresahuje 100
• Počet žiakov základnej školy
• Zvýšenie koeficientov o hodnotu
• do 25
• 4,0
• od 26 do 48
• 3,0
• Príloha č. 3a sa vypúšťa.
• 1,0
• Počet žiakov
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Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2013

Kód obce

Obec

525502

Žipov

500992

Počet obyv. k Počet obyv. 62+
1 .1.2011
k 1.1.2011
(osoby)
(osoby)

Prepočítaný
počet žiakov
( osobyprepočítané)

z toho:
prepočítaný
počet žiakov
(detí) neštátnych
ZUŠ , MŠ a ŠZ

Podiel na dani z
príjmov FO pre rok
2013 vrátane
zúčtovania za rok
2012 v €

270

48

484,2

0

Žirany

1 385

204

1 521,2

0

64 221
2
262 853

582816

Žitavany

1 949

373

2176,7

0

374 945

501018

Žitavce

350

86

39,6

0

46 867

505811

Žitná-Radiša

464

118

710,6

0

103 697

507792

Žlkovce

637

108

935,6

0

132 890

525511

Župčany

1 353

166

1 706,6

0

270 655

517399

Župkov

821

123

1 776,7

0

209 217

5 435 130

842 396

8 483 996,1

694 303,5

1 256 004 000

SR SPOLU
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Vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane –
časť školstvo – údaje k 1.1.2013
19

•

j=1

j=1

j=1

18

[∑(cj x zij)+(cj x zijm)] = prepočítaný počet žiakov MŠ, ZUŠ,JŠ a ŠZ
j=1
j=1
(obecných + neštátnych) v konkrétnej obci.
19

•

18

PDi= podiel na dani z príjmov pre školské OK konkrétnej obce
VD = výnos dane, ktorý je určený v príslušnom roku pre obce (1 256 004 000 € )
19

•

19

PDi = 0,40 x VD x [∑(cj x zij) +∑(cj x zij m)]/ [Σ (cj x Zj) +(cj x Zj m)]
j=1

•
•

18

18

[Σ (cj x Zj) +(cm x Zjm) ] = prepočítaný počet žiakov MŠ,ZUŠ,JŠ a ŠZ
j=1
j=1
(obecných + neštátnych) spolu vo všetkých obciach na
Slovensku. (8 483 996,1 osôb)

(viď. www.mfsr.sk časť Verejné financie- fiškálna decentralizácia - východiskové štatistické
údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dane z príjmov FO – údaje k 1. 1.
13
2013 )

Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktoré dostane
konkrétna obec napočítané v roku 2013 do svojich príjmov na
školstvo z podielových daní

=

0,40 * 1 256 004 000 € * prepočítaný počet žiakov MŠ,JŠ, ZUŠ a ŠZ
(obecných + neštátnych) v konkrétnej obci / 8483 996,1 =

= 59,21 € * prepoč. počet žiakov ZUŠ,MŠ,JŠ a ŠZ (obecných +
neštátnych) v obci
• Z uvedeného vyplýva, že predpokladaná ročná suma pripadajúca na 1
prepočítaného žiaka na začiatku kalendárneho roka 2013 je cca 59 €
• Objem finančných prostriedkov , ktorý dostane obec napočítaný na
školské kompetencie, nie je pre obec záväzný ! Obec môže prideliť
na financovanie školstva aj väčšiu, resp. menšiu finančnú čiastku.
Jedná sa o originálnu kompetenciu obce a o pridelených financiách
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie
určenej vo VZN a následne prostredníctvom schváleného rozpočtu
14
pre svoje konkrétne zariadenia.

4. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve v znp.
( novela zákonom č. 325 /2012 Z. z. a
zákonom č. 345 /2012 Z. z. )
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• Slová KŠU sa nahrádzajú slovami „obvodný úrad v
sídle kraja“
• V § 6 ods. 1 a 2 a § 9 ods. 1 a 2 sa za slová „zriaďuje a
zrušuje“ vkladajú slová „všeobecne záväzným
nariadením“ – t.j. Obec aj VUC zriaďujú a zrušujú
školy a ŠZ prostredníctvom VZN.
• V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d) – ŠSZČ
• V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i) - ŠSZČ
• Od 1.1.2013 - ŠSZČ = CVČ
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§ 6 odsek 12 - Obec:
a) zostavuje plán investícií a rozpisuje

- finančné prostriedky pridelené ministerstvom a poskytnuté MV SR
(predtým KŠU) pre školy, ktorých je zriaďovateľom,
- finančné prostriedky poukázané podľa osobitného predpisu30a) pre ZUŠ,
a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov
poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi cirkevnej ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ, zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ, JŠ,
MŠ a ŠZ ;

• zriaďovateľ cirkevnej a zriaďovateľ súkromnej ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ , ktoré
sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo
žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých ZUŠ, JŠ, MŠ a
ŠZ , ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo KŠU
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§ 6 ods. 12 - Obec :
• určí VZN- ím pre neštátnych zriaďovateľov a ZUŠ, JŠ, MŠ a
ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti :
 podrobnosti financovania ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ ,
 lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať
ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ okrem údajov podľa osobitného predpisu§7a zákona 597/2003
 výšku finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ ; v zariadeniach
školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka
alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
 deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
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§ 6 ods. 12 - Obec :
• poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v CVČ; v cirkevných CVČ a v súkromných CVČ
na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,
• poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
– škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
– do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby,30e)
– ZŠ a ZŠ pre žiakov so švvp v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU, ak sa stravujú
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby,

• oznámi neštátnym zriaďovateľom a ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov najneskôr do
31. januára príslušného kalendárneho roka,
• každoročne poskytuje finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom
a ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na
kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo VZN
19

§ 6 ods. 12 - Obec :
• pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže
zohľadniť podľa druhu školy alebo ŠZ
–
–
–
–
–

formu organizácie výchovy a vzdelávania,
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom ŠZ,
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so švvp v škole alebo v ŠZ,
počet detí mladších ako tri roky v MŠ,
zaradenie zamestnancov školy alebo ŠZ do platových tried, pracovných tried
a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
– energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
– výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých
obcou,

• vykonáva kontrolu údajov poskytnutých neštátnym zriaďovateľom a ZUŠ, JŠ,
MŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec pri
financovaní ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ okrem údajov podľa osobitného predpisu - §7a)
zákona 597/2003
20

§ 6 ods. 12 - Obec :
• poskytne na žiaka cirkevnej ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ a na žiaka súkromnej
ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, JŠ, MŠ a ŠZ v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných a v súkromných
zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo
výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
• Poskytuje finančné prostriedky na deti ŠKD, ktoré navštevujú ZŠ-y
zriadené na území obce
• §39f-Obec v roku 2013 oznámi neštátnym zriaďovateľom a ZUŠ,JŠ,
MŠ a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných
prostriedkov určených podľa § 6 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na
kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
21

Ďakujem za pozornosť .
Ing. Sladečková Jana
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