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VEC : Oznámenie vysledku vybavenia petície

Mestu Banská Bystrica ako orgánu verejnej moci bola dña 13. marca 2018 dorucená petícia
obyvateFov mesta Banská Bystrica oznadená ako "Petícia za spravodlivé íinancovanie skól
a skolskych zariadení na území mesta Banská Bystrica". Po dorucení predmetnej petície

Mesto Banská Bystrica v súlade so zákonom 5. 85/1990 Zb o peticnom práve v znení
neskoráích predpisov tuto riadne presetrilo a dña 11. apríla 2018 prerokovalo s peticnym
vyborom.

V prvej casti petície podpísaní obcania mesta Banská Bystrica tvrdia a pozadujú nasledovné:

"Mesto Banská Bystrica setrí na det'och. Príjem mesta z podielovych daní v roku 2018

na základe poctu detí vo vsetkych skolách a skolskych zariadeniach je 11 810 551 eur.
Mesto vsak chce pouzit' na Íinancovanie prevadzky vsetkych skol a Skolskych zariadení

len 9 721 502 eur. Po odpocítaní nákladov na správu budov (956 520 eur) ostáva 1 132
529 eur, ktoré mesto usetrí na det'och a pouzije ich na nieco iné. Príjem z podielovych

daní mesto dostáva práve preto, lebo v meste sú deti, ktoré navstevujú skoly a skolské
zariadenia, bez rozdielu zriad'ovatel'a. Keby tieto deti tu neboli, neboli by ani príjmy
z podielovych daní. Z tejto logiky je prirodzené a to aj ziadame, aby mesto Banská
Bystrica rozdelilo medzi vsetky skoly a Skolské zariadenia cely objem fínancnycli
prostriedkov, ktorv na tentó úéel z podielovych daní dostane, teda 11 810 551 eur v roku
2018."

K uvedenému tvrdeniu a poziadavke podáva Mesto Banská Bvstrica nasledovné stanovisko:

Vynos dañe z prijmov fyzickych osob (podielové dañe) obciam Slovenskej republiky sa
rozdel'uje podl'a § 2 Nariadenia vlády c. 668/2004 Z.z. v znení neskoráích predpisov.
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Vypocítava sa podl'a vzorca, uvedeného v prílohe 5. 4 citovaného Nariadenia. Toto nariadenie
upravuje kritériá a sposob rozdel'ovania vynosu dañe z príjmov fyzickych osób s vynimkou
dañe
z príjmov, ktorá sa vyberá zrázkou (d'alej len "dan") obciam a vyssím územnym
celkom. Ministerstvo financií SR na základe tonto makroekonomického prepo&u kazdoroéne
zverejñuje na svojej webovej stránke predpokladany objem financ'nych prostriedkov, ktory
dostane kazdá obec, alebo VÚC. V celkovej sume podielovych daní pre obce napocítava aj

objem fmancnych prostriedkov podl'a poctu ziakov (detí, posiuchácov) skól a skolskych
zariadení SR, ktoré sú zist'ované zberom údajov k 15. 09. roka a prepocítané príslusnymi
koeficientmi uvedenymi v prílohe c. 3 Nariadenia. Povinnosf pouzif analógiu tychto
makroekonomick^ch prepoctov na stanovenie vysky normatívov pre skoly a skolské
zariadenia na ,,mikroúrovni" (v konkrétnej obci, meste) neukladá ziadna legislativa. Podl'a § 5
od. 3 zákona c\ 583/2004 Z.z. o rozpoÉtovych pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsích predpisov, sa príjem z podielovych daní

povazuje za vlastny príjem Mesta, pricom Mesto rozhoduje o pouzití vlastnych príjmov
samostatne, prostredníctvom svojho rozpoctu. Preto povazujeme za neopodstatnené spájaf
akykol'vek normatív z prílohy c. 3 Nariadenia s «konkrétnou sumou"s ktorú Mesto dostalo
z vynosu dañe z príjmov.

V druhej casti petície podpísaní obcania mesta Banská Bystrica tvrdia a pozadujú nasledovné:
,,Mesto Banská Bystrica poskodzuje deti a ich rodicov z cirkevn^ch a súkromnych Skól
a Skolskych zaríadení, ktorí sú rovnoprávnymi obcanmi násho mesta. Mesto dostáva
financné prostriedky z podielovych daní na vSetky deti rovnako, bez ohl'adu na

zriad'ovatera. Rodicia v§etkych detí odvádzajú státu dañe rovnako a podl'a Ústavy
Slovenskej republiky si mozu pre svoje deti vybraf skolu, alebo skolské zariadenie.
Preto financovanie 88 % pre cirkevné a súkromné §koly a skolské zariadenia a 100 %
pre skoly a Skolské zariadenia v zriad'ovatel'skej posobnosti mesta Banská Bystrica
povazujeme za diskriminacné a ziadame rovnako financovaf cirkevné, súkromné aj
mestské Skoly a Skolské zariadenia."

K uvedenému tvrdeniu a Doziadavke vodáva Mesto Banská Bvstrica nasledovné stanovisko:

Financovanie nestátnych Skolskych zariadení zriadenych na území mesta Banská Bystrica je
vplnom súlade s § 6 ods. 12 písm. j) zákona 6. 596/2003 Z.z. o státnej správe v ákolstve
a skolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorych zákonov, t.j. «Obec poskytne
finanéné prostriedky na ziaka cirkevnej základnej umeleckej skoly, ziaka súkromnej

základnej umeleckej Skoly, poslucháca cirkevnej jazykovej Skoly, poslucháca súkromnej
jazykovej Skoly, diefa cirkevnej materskej skoly, diet'a súkromnej materskej Skoly,
diet'a cirkevného skolského zariadenia a diet'a súkromného skolského zariadenia
z financnych prostriedkov poukázan^ch podl'a osobitného predpisu najmenej vo vyske
88% zo sumy urcenej na mzdy a prevádzku na ziaka základnej umeleckej skoly,
poslucháca jazykovej Skoly, diet'a materskej skoly a diet'a skolského zariadenia
v zriad'ovatel'skej posobnosti obce; v cirkevnyxh zariadeniach skolského stravovania
a v súkromnych zariadeniach skolského stravovania financné prostriedky najmenej
vo vySke 88% zo sumy urcenej na mzdy a prevádzku na stravovanie ziaka Skoly
v zriad'ovatel'skej posobnosti obce".
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Financovanie nestátnych skolskych zariadení zriadenych na území mesta Banská
Bystrica je taktiez v plnom súlade so schválenym Vseobecne závaznym nariadením
mesta Banská Bystrica c. 1/2018 o urcení vysky fínancnych prostríedkov na mzdy a
prevádzku na ziaka základnej umeleckej skoly, poslucháca jazykovej skoly, diet'a
materskej skoly a ziaka skolského zariadenia zriadenych na území mesta Banská
Bystrica.

S úctou

-19/1-

Ján Kgfsko
primátor mesta
Banská Bystrica

Príloha: Zápisnica zo stretnutia dña 11.04.2018
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