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Dôvodová správa 

Prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov 

v roku 2020 ovplyvneným pandémiou ochorenia COVID-19 sa vláda Slovenskej republiky 

rozhodla kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Vzhľadom 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb poskytuje bezúročné návratné 

finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne 

do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020, čo v prípade mesta Spišská 

Stará Ves predstavuje sumu 65 481,00 EUR. NFV je určená na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 v dôsledku pandémie. Žiadosť je potrebné predložiť do 31. októbra 2020. Jednou 

z podmienok pre poskytnutie uvedenej výpomoci je schválenie prijatia tejto výpomoci 

obecným zastupiteľstvom. 

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv je stanovený odklad prvej 

splátky do roku 2024. Ročné splátky sú rozvrhnuté na štyri roky, prvá splátka v roku 

2024 a posledná splátka v roku 2027. Dôvodom odkladu splátok, ako aj ich rozloženie 

v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne 

ovplyvnených pandémiou. Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomocí možno 

použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy 

v priebehu roka 2020. 

V súčasnosti mesto spláca jeden kapitálový úver z roku 2010, výška nesplateného 

úveru k 31.8.2020 je 94 115,31 EUR. Mesačná splátka je vo výške 1 600,00 EUR, úver 

bude splatený 30.6.2025. Okrem tohto úveru mesto spláca ešte 3 úvery zo ŠFRB, prijaté 

na výstavbu nájomných bytov. Tieto úvery však nevstupujú do dlhu obce. Mesačné splátky 

týchto úverov sú vykryté nájomným plateným nájomníkmi. 

Obec zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú 

prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov 

financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej 



správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo 

o prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

A. Kurňavová 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi 

 

a) schvaľuje 

Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych aktív (zo štátneho rozpočtu 

SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Mesto Spišská Stará Ves na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 vo výške 65 481,00 EUR 

za podmienok určených v uznesení vlády SR č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020. 

b) berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k prijatiu vyššie uvedenej návratnej finančnej 

výpomoci zo štátnych aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií 

SR pre Mesto Spišská Stará Ves z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

z fyzických osôb v roku 2020 spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. 

 


