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Návratná finančná pomoc pre obec 

žiadosť o bezúročnú  štátnu pomoc samospráve vo výške 37.132 € 

OBEC Zemné 
 

 

 

Materiál na rokovanie  

Obecného zastupiteľstva v Zemnom, dňa 02.10.2020   

 

 

 

 

 

 

NÁVRATNÁ FINANČNÁ VÝPOMOC PRE OBEC 

 
Prijatie návratných zdrojov financovania – žiadosť o prijatie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci od Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
2020 s odkladom splácania istiny do roku 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie    

2. Dôvodovú správu 

 

 

 

 

Predkladá: Ing. János Bób Starosta obce 

Zodpovedné za vypracovanie: 
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Eva Adamovicsová 

Mgr. Viktória Nagyová 
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Návratná finančná pomoc pre obec 

žiadosť o bezúročnú  štátnu pomoc samospráve vo výške 37.132 € 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje  podanie žiadosti o bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od 

Ministerstva financií SR pre Obec Zemné, s odkladom splácania istiny 

do roku 2024, vo výške 37. 132,00 EUR, na výkon samosprávnych 

pôsobnosti z dôvodu kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 
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Návratná finančná pomoc pre obec 

žiadosť o bezúročnú  štátnu pomoc samospráve vo výške 37.132 € 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Pomoc samosprávam z rozpočtu MF SR v súlade s §13 a následne zákona 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a §262 ods.1 v spojení s §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Návratná - bezúročná - finančná výpomoc, s odkladom splácania istiny do roku 2024, pre 

Obec Zemné v maximálnej výške 37.132,00 € podľa prognózy MF SR, na kompenzáciu 

výpadu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 

2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej 

republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené 

uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné 

návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. 

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo 

vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za 

rok 2020 podľa nasledujúcich podmienok. 

Suma NFV – maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 

financií“) z júna 2020. Pre Obec Zemné maximálna výška je 37.132,00 €. 

Predloženie žiadosti o NFV – v termíne do 31. októbra 2020.  

K návrhu musí byť vypracované stanovisko hlavného kontrolóra. 

Návratnú finančnú výpomoc  musí schváliť zastupiteľstvo obce. 

Účel a časové obdobie na použitie NFV - na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19. Prijaté .prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov 

vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020, t.j. bez obmedzenia 

určenia, môžu byť čerpané aj na bežné výdavky, práve na zabezpečenie plynulého chodu 

samosprávy, použitím do 31. decembra 2020.  

Forma poskytnutia NFV 

Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy na základe 

jeho žiadosti. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu 

prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk. 

Odklad splátok 

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia 

COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. 

 

http://www.rissam.sk/
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Návratná finančná pomoc pre obec 

žiadosť o bezúročnú  štátnu pomoc samospráve vo výške 37.132 € 

Doba splácania 

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 

Štátna pomoc Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania 

istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť NFV v plnom 

rozsahu výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho 

charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie 

o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(2016/C 262/01). 

Odpustenie splácania NFV 

Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžník povinný 

splácať veriteľovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa 

§ 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právne prekážky na prijatie NFV Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) 

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. 

NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti. 

NFV nemožno poskytnúť obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe. 

Návrh  

Rozpočet s použitím sumy návratnej finančnej výpomoci  

v programovom členení 01-10 – vo výške                                                     +37.132,00 EUR 

(slovom: Tridsaťsedemtisícstotridsaťdva eur) 

Povolené prekročenie rozpočtových príjmov – zvýšenie                                   + 37.132,00 € 

- v súvislosti povoleného prekročenia rozpočtových výdavkov o zvýšenie       + 37.132,00 € 

Vykonané zmeny rozpočtu nesmú narušiť vyrovnanosť rozpočtu. 

NFV – použitá na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 


