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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. Schvaľuje  

prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR pre Mesto 

Žilina vo výške 2 047 137 EUR na financovanie výkonov samosprávnych pôsobností 

nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 

 

II. Splnomocňuje  

primátora Mesta Žilina k podpisu zmluvy o NFV medzi MF SR a mestom Žilina a dokumentov 

potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci. 

 

 

Dôvodová správa :  

 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na 

poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  

 

V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu 

územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“), a to 

predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.  

 

Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností 

bude poskytnutá na základe žiadosti maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so 

sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená 

v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na 

výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.  

 

S cieľom podpory ekonomiky Slovenskej republiky významne negatívne ovplyvnenej pandémiou 

v roku 2020, sú prostriedky z návratnej finančnej výpomoci určené na krytie výdavkov na výkon 

samosprávnych pôsobností obce a vyššie územné celky povinné použiť do konca roka 2020. 

Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť aj na kompenzáciu výdavkov 

vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.  

 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej 

samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom 

režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby.  

 

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 návratnú finančnú výpomoc len na 

financovanie výkonu samosprávnych pôsobností a na účely, ktoré spĺňajú tieto podmienky a) 

financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru, b) prípadne o sprievodné 

hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel k prístupu definovania doplnkového 

využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc 
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uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01)), c) 

financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani potenciálne) 

narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.  

 

Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu 

štátnych finančných aktív, 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 

 

Mesto Žilina sa zapája do programu Ministerstva financií SR s požiadavkou na prijatie tejto 

bezúročnej štátnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív.  

 

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky za jún 2020 pre Mesto Žilina predstavuje 2 047 137 EUR.  

 

Prostriedky z návratnej finančnej výpomoci budú použité najmä na financovanie bežných 

výdavkov – správu a údržbu pozemných komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene. 

 

Sumarizácia základných podmienok návratnej finančnej výpomoci:  

 

Veriteľ:   Ministerstvo financií Slovenskej republiky  

Dlžník:   Mesto Žilina  

Druh úveru/pôžičky: Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív 

Objem:   2 047 137 EUR  

Účel:    Financovanie výkonu samosprávnych pôsobností  

Čerpanie:   2020  

Splatnosť:   2027  

Splácanie:   rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka v r. 2027  

Úroková sadzba:  0 % (bezúročná) 

Zabezpečenie:  bez zabezpečenia  

 

 

Plnenie podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci:  

 

Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 

494/2020 zo dňa 12.8.2020 môže mesto prijať, len ak a) celková suma dlhu neprekročí 50 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma splátok návratných 

zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej 

únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

Zároveň pre prijatie návratných zdrojov financovania musia byť dodržané podmienky § 17 ods. 6 

Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Stav dlhu Mesta Žilina k 31.08.2020:  

Bežné príjmy 31.12.2019 boli v objeme 74 483 917,71 EUR. Zostatok úverov - stav dlhu mesta k 

31.08.2020 v zmysle § 17 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. je 18 293 971,65 EUR, čo predstavuje 

24,56 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
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Po prijatí NFV bude zostatok úverov - stav dlhu mesta 20 341 108,65 EUR a predstavuje 27,31 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky 

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 

poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe 

osobitného predpisu a je v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Materiál bol prerokovaný: 

Finančná a majetková komisia – odporúča MZ schváliť  

 

 

 

 

 


