
(návrh) 

 

ZÁKON, 

 

z ... 2022, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I 

 

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

znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 

245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., 

zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 

Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 

377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., 

zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 

209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z., 

zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z. a zákona č. 

507/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú: 

 

„c) kúpu nehnuteľností, 

d) spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny 

rozpočet.“.  

 

2. V § 7a ods.1 písm. d) celom texte sa slová „školských zariadeniach výchovného“ 

nahrádzajú slovom „zariadeniach“. 

 

3. V § 7a ods. 5 prvej vete sa  slová „školského zariadenia výchovného“ nahrádzajú 

slovom „zariadenia“. 

 

4. Za § 9n sa vkladá § 9o, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 9o 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia 

 

(1) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam  v januári 2023 

sa pre zariadenia poradenstva a prevencie, ktoré splnili podmienky na výkon činnosti 

podľa osobitného predpisu,28) použijú zozbierané údaje o počte detí, ktorým bude 

poskytnutá služba v roku 2023, overené a schválené ministerstvom. Ak ide o cirkevné 

zariadenie poradenstva a prevencie alebo o súkromné zariadenie poradenstva 

a prevencie, použijú sa údaje o počte detí do dovŕšenia 15 rokov veku.  



(2) Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 sa  

použijú aj zozbierané údaje o počte detí podľa stavu k 2. januáru 2023 overené 

a schválené ministerstvom. 

 

(3) Zriaďovateľ súkromného zariadenia poradenstva a prevencie alebo cirkevného 

zariadenia poradenstva a prevencie oznámi obci, na ktorej území má príslušné 

zariadenie poradenstva a prevencie sídlo, aktualizované údaje o počte detí podľa stavu 

k  2. januáru 2023 do 10. januára 2023. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné 

zariadenie poradenstva a prevencie so sídlom na jej území príslušnému regionálnemu 

úradu do 16. januára 2023. 

 

(4) Príslušný regionálny úrad oznámi údaje o počte detí súkromných zariadení  poradenstva 

a prevencie a cirkevných zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. januáru 

2023 za obce podľa odseku 3 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 

2023. 

 

(5) Podrobnosti o požadovaných aktualizovaných  údajoch a forme ich poskytnutia zverejní 

ministerstvo na svojom webovom sídle do 30. novembra 2022.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie: 

„28) § 161o až 161q zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 415/2021 Z. z.“. 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. 

z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 

333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 337/2015 Z. z. a zákona č. 371/2020 Z. z.  

sa dopĺňa takto: 

 

Za § 7g sa vkladá § 7h, ktorý znie: 

 

„§ 7h 

 

Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na rok 2023 akceptuje 

zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam 

poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2022 za oblasť zberu 

podľa osobitného predpisu6) do 1. februára 2023.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: 

 

„6) § 9o zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.“. 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

 


