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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci  
 
s c h v a ľ u j e 
a) prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky 

č.494 z 12.8.2020 vo výške 1 834 157 €  
b) použitie návratnej finančnej výpomoci: výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb  
 

p o v e r u j e 
primátora mesta k podpísaniu zmluvnej dokumentácie k návratnej finančnej výpomoci 
 
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci 
 
 
 
Dôvodová správa: 
 
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.494 z 12.augusta 2020 mesto požiada 
o návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie 
výpadku dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 
19. 

- Výška návratnej finančnej výpomoci je maximálne do výšky výpadku dane z príjmu 
fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy MFSR z júna 2020.  

- Úroková sadzba: bezúročne 
- Splátky istiny: rovnomerné ročné splátky 

k 31.10.2024 
k 31.10.2025 
k 31.10.2026 
k 31.10.2027 

 
  
Celková  suma dlhu  mesta  v zmysle §17 zákona č.583/2004 Z.z. k 25.8.2020 predstavuje 
37,38 % z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.  
 



 



    

                                                                                       k  mat.čís.  593/2020 

                                                 Stanovisko hlavného kontrolóra 

k dodržaniu  podmienok  pre  prijatie návratnej finančnej výpomoci na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

       V zmysle § 17 odst. 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok 
pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Z uvedeného dôvodu 
predkladám stanovisko k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020  (mat.čís.593/2020). 

Na základe § 17 odst. 6 zákona č.583/2004 Z.z. môže obec na plnenie svojich úloh prijať 
návratné zdroje financovania, len ak 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov 
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížených o prostriedky poskytnuté  z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 
z Európskej únie a prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

  
Výška dlhu mesta podľa poskytnutých aktuálnych údajov z odboru ekonomiky a rozpočtu, 
z ktorých som vychádza pri preverovaní dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania: 

1. Aktuálny stav dlhu mesta k 31.8 2020  je nasledovný: 

 

Zostatok  bankových záväzkov k 31.8.2020 (bez úverov ŠFRB):          15 652 220  € 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:                                                     71 669 209  € 
Aktuálna celková suma dlhu k skutočným bežným príjmom za predchádzajúci rok (podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z.):             21,8 % 
 
 

2. Model výpočtu dlhu mesta po započítaní nedočerpaných úverov a navrhovanej 

návratnej finančnej výpomoci: 

 

Zostatok  bankových záväzkov k 31.8.2020 (bez úverov ŠFRB):                         15 652 220  € 
Schválený a zatiaľ nedočerpaný úver z roku  2019 :                                                4 300 000  € 
Schválený a zatiaľ nečerpaný KTK úver v roku 2020:                                             5 000 000  € 
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci:                                                      1 834 157  € 
  
Spolu :                                                                                                                     26 786 377  €   
 
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019:                                  71 669 209 € 
Upravené bežné príjmy k 31.12.2019 (podľa písm.b):         56 104 865 €  
Ročné splátky prijatých  úverov vrátane úrokov podľa schváleného rozpočtu:    6 614 640 € 
(pozn. finančná výpomoc sa začne splácať až v roku 2024)                                                                                                                             
 



       
     Splnenie podmienky  uvedenej pod písm. a) §17 odst.6 zákona č.583/2004 Z.z.: 

Celková  suma dlhu  mesta  po započítaní  nedočerpaného úveru vo výške 4,3 mil. €, KTK 
úveru vo výške 5 mil. €  a návratnej finančnej výpomoci vo výške 1 834 457 €  bude 
predstavovať 37,38 % z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka ( 
26 786 377  € : 71 669 209 €). 

 
Splnenie podmienky uvedenej pod písm. b) § 17 odst.6 zákona č.583/2004 Z.z.: 

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje  
11,79 % z celkových skutočných bežných príjmov znížených o prostriedky podľa písm.b)  
( 6 614 640  € : 56 104 865  €). 
 
 

Záver: 

Na základe predchádzajúcich výpočtov a údajov o aktuálnom stave dlhu mesta 

konštatujem, že podmienky pre prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 

1 834 157 €  sú v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z.n.p.  dodržané. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Darina Keselyová   
                                                                              hlavný kontrolór mesta Nitry 
 
 
v Nitre  20.8. 2020 


