
ZDFUŽENIE MlEsT A oBcĺstovENsKA
MichalsÝKoRA
predseda ZMOS

rce[un
Yážený pán
Ivan Sĺamko
pĺedseda
Rada pĺe ľozpočtovú
zodpovednost'
Imĺicha I{atvaša 1'

B13 25 Bĺatislava

Yaša zĺačka Naša značka

215/2019
\zybanrje/telefón

Tuĺčáĺy/025296 42 43

Bratislava

28.3.2019

Yážený pán pľedseda,

obĺaciam sa na Vás s požiadavkou o spoiočné tokovanie k dopadom schválených
legislatívnych zmien v ĺoku 2018 na rczpočty miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska,
ktoté ĺepĺezentuje viac ako 95 % miest, obcí a mestských častí Bĺatislavy a l(ošíc, upozoĺnilo na
tiziká ťyvoia hospodáĺenia miest a obcí v ĺoku 201'9 a v ďalších ĺokoch. Tým, že neboli
tešpektované naše pĺipomienky v čase ptryÍaw a schvaľovania legislatívnych opatĺení, na
ĺokovaní Hospodáľskej a sociálnej rady sme ako jeďný sociálny paÍtnef nepodpoĺili pĺijatie
ĺozpočtu veĺejnej spĺávy na toky 2019_2021. okĺem vecných ryhĺad sme namietall, na1mä to, že
postup štátnych oĺgánov, niektoqích ministeĺstiev a aj poslancov NR SR neĺešpektuje zásadu, že
každá nová úloha ktoĺá sa pĺesúva na mestá a obce, musí byt' v návĺhu zákona vyčíslená aj s

konkĺétnym finančným kÍytím. Súbežne so zvyšovaním rýdavkov sa viaceými legislatívnymi
opatľeniarni zn]žovalvlastný pĺíjem miest a obcí.

Yážený pán pĺedseda,

chcem Vás, ako pĺedstaviteľa Rady pĺe ĺozpočtovú zodpovednost', ktoľá ako nezávislý
otgán monitoĺuje a hodnotí r11h'oj hospodáteĺia a plnenia pĺaviďel ľozpočtovej zodpovednosti v
Slovenskej ĺepublike' infoĺmovat' o dopadoch prýaých zmieĺ v toku 2018 na rczpočty miest a
obcí. Podľa ZMOS pĺesiahli únosnú mieĺu a ich r.ryška pĺekonala objem medziĺočného náĺastu
dane z pĺíjmov 2018/2019 o cca 80 mil. euĺ, ktoý sa v ďalších ĺokoch bude zvyšovat'. Nakoľko
sa pĺipĺavuje ďalšia legislatíva s :ýrazným dopadom na rczpočty miest a obcí, dovolím si Vás
požĺadať o súčinnost' pĺi posudz ovaní tychto legislatívnych návĺhov.

V pílohe Yám zasielame pĺehľad r,ryčíslených dopadov zo schválených zákonov na
rozpočty miest a obcí v tomto toku. Budem rád, keď budeme môct' spoločne uvedenú
pĺoblematiku pĺeĺokovat'.

S pozdľavom

Pľíloha
Pĺehľad wyčíslených dopadov zo schválených zákonov na tozpočry miest a obcív tomto
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Pľíloha:

Rozpočet veĺejnei spĺávy počíta s qýnosom ďane z pľíimov ffzic\ých osôb pľe mestá
a obce na ĺok 20!9 vo qýške 2.179 ĺnil. euto. Opĺoti skutočnosti v ľoku 20L8 ie to o 178
mil. euĺo viac.

Dopady legislatívnych zmien pĺiiaqých Náĺodnou ĺadou SR v roku 20!8 na qýdavkovú
časť ĺozpočtu miest a obcí pĺe ĺok 2019 sú spolu 260 ĺnil. evto z toho:

t. Zĺneny v systéme odmeňovania zýšením platowých taríf zamestnancov o 10 7o so
súčasným zqŕšením prwej platovej tĺiedy na úĺoveň minimálnej mzdy na 52O._ euro
150 mil. euĺo z toho:

. pÍe cca 65 tisíc zamestflaÍLcov vo veĺejne službe' ľozpočtorých a pľíspevko'"-ých
organtzáciách 102 mil. euĺo

. pÍe cca 40 tisíc pedagogických, odboĺných a nepedagogickych zamestnancov v školských
zariadeniach v oĺiginálnej pôsobnosti obcí (mateĺské školy, zá|dadné umelecké školy,
školské jedálne a pod. 48 mil. euto

Po7n.: okrem toho aa 49 mi/. euro pre pedagogick1ch a odborn1ych 7arzeÍnancou na ýk/adrylch školáth, pre
k ĺo ry c h s ú fi n an čn é pro s ti e d k1 o b ci a n p o s /<1 ĺ o ua n é 7 ro p o ĺYĺu m i n i s ĺ e rs tu a

2. Zýšenie minimálĺrei ĺĺĺrzdy na 520 euĺo 8 mil. euĺo
Výdavky obcí sú ovplyvnené nýmä pĺi nízkopĺíjmor1;ich zamestÍ7^ncoch aj samotným
zrýšením minimálnej mzdy.

3. Dopady tzv. ,rchodníkovei novely" v zákone o cestnej pĺemávke s ýnzným zlýšením
prevádzko,ých aj kapitáIoých r"ýdavkov pĺe mestá a obce. odhad ZMOS je pte ľok
2019 30 mil. euĺo

4. Zálkonné zýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov. Zákonoĺr' č.329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmefle a doplnení zákona č. 5B7 /2004 Z. z. o
Enviĺonmentálnom fonde sa zýšil poplatok obciam v závislosti od peĺcenta tiedenia
piatich zložiek odpadov z pôvodných S.-euĺo na tonu o 2 - 1,2'_ eur na tonu,
s následným ďalším zvyšovanív ĺokoch 2020_2021 8 mil. euĺo

5. Zavedenie ľekĺeačných poukážok novellzáciou zákona č' 91/2010 Z. z. o podpote
cestovného ĺuchu. Podľa odhadu ZMOS môže o ťuto foĺmu podpory požiadat' cca 60 o/o

zamestnancov 24 mil. euľo

6. Zýšené náklady obcí na zabezpeč'enie opatĺenia ,,obedy zaďatmo". od 1. januára
201'9 v mateĺských školách pte deti nad 5 ĺokov aod 1. septembĺa 2019 je vplatnosti
mechanizmus, ktorým sa mení spôsob fĺnancovania obedov v školskych jedálňach
s ,,náĺokom" na ich bezplatné poskytnutie. Doteĺajšia úhrada potĺavín zo sÚany roďčov
sa nahtádza dotáciou vo wýške 1',20 eato na jedno b]avné jed\o z kapitoly MPSVaR SR
Qákon č. 544/201,0 Z. z' o dotáciácb' v pôsobnosti MPSVaR SR)' Tým sa zvyšuje počet
stĺavníkov o viac ako 100 tisíc. Dodatočné finančné náklady budú potĺebné na mzdy
a odvody pÍe cca 1.500 nowých pĺacovníkov, technické a technologické vybavenie 1edální,
zqŕšeného nákupu potĺavín a nákladov na odpadové hospodáĺstvo.
Spolu: 25 mil. euro

7. ostatné ľozhoduiúce dopady zmien L5 mil. euľo



^) dopad zmien v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, úhĺadou časti
pľevádzkor"ých nákladov pÍe neveĺejných poskytovateľov sociálnych služieb
z rozpočtov obcí

b) nových úloh vyp|frrajúcich obciam zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochĺane osobných
údajov. (GDPR)

.) norých povinností pľi čipovaní psov v zákone č. 39/2007 Z. z. o veteĺináľnej
staĺostlivosti

d) zákona o vodách,
e) zavedeĺia dane z poistenia,

D doplnkového dôchodkové spoĺenie v tfet'om pilieĺi

Rozdiel medzi zvýšenými pľí|mami a výdavkami miest a obcí v ľoku 2019
82 mil. euro.

Pľe ilusttáciu tuváďzaĺne ai dopady priiaých legislatívnych opatľení z ľoku 2018 a
začiatkorn ľoku 2019, ktoqými sa znížil qýnos dane z pľíimov ýzic\ých osôb mestám
a obciam pĺe ĺok 2019 a na nasledujúce ĺolry:

Prijaté zmeny v zákoĺe č. 595 /2003 Z. z. o dani z pĺíjmov a ich rozpočtové dopady na obce:
ú zqýšenie daňového bonusu na pÍe ĺodičov detí do 6 rokov' od 1,A.2019 bola

schváIená dvojnásobná suma daňového bonusu na ďet'a, a to vo qfške 44,34 euta
mesačne, ak -,ryžívované ďet'a nedovŕšilo šest' ľokov veku. Yychádzaj(lc z
pĺedpokladu, že daňorry bonus pobeĺá cca 200 000 ĺodičov detí do 6 ľokov bude
celkorry qýpadok ĺa daĺi z prí)mov fyzických osôb pĺe mestá a obce v ľoku 20t9 - 56
mil. euľo a v ĺoku 2020 - 75 mil. euľo.

b) zavedenie nezdanitel'nej časti zá7dadu dane na kúpeľnícťvo, daňor.ý bonus na
hypotéky pľe mladých, oslobodenie od dane tzv. 

',patent 
boxov", úptavy v odpočte

na vedu a 1ýskum a zniženie daňového zá\ďadu úhľadou výdavkov na ĺekĺeačné
poukazy pte živnostníkov s dopadom cca 6. mil. eufo v ĺoku 20L9 a 1'3 ml'. v ľoku
2020.

.) zattaktlvnenĺe vyplácana 13. a l4.p|atu úpĺavou ustanovení zákona o dani z pnjmu
v zákone o oznaÍnovateľoch pĺotispoločenskej činnosti od, 1.4.2019 _ dopad na obce
v ĺoku 20t9 - 2l ĺnil. eufo' v roku 2020 _ 38 mil. euĺo

Spolu pre rok 2019 - 83 mil. euro


