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Dôvodová správa 
   
                V  súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v r. 2020 ovplyvneným 

predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať výpadok 

príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov 

fyzických osôb v nadväznosti na schválené Uznesenie vlády SR č. 494 z 12.08.2020 budú 

poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na 

výkon ich samosprávnych pôsobení.  

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

Mesta maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa 

prognózy MF SR z júna 2020. Pre mesto Strážske je to výpadok vo výške 84 655 €. Prijaté 

prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom v 

priebehu roka 2020. Žiadosť o NFV je potrebné predložiť do 31. októbra 2020 na základe, 

ktorej bude uzatvorená zmluva medzi MF SR a Mestom Strážske. Finančné prostriedky môžu 

byť použité do konca r. 2020  výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych 

pôsobností nehospodárskeho charakteru. Mesto zároveň zodpovedá za to, že prijatím 

návratnej bezúročnej  finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby 

vyplývajúce z § 17 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

zn. n. p. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou 

ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a NFV sa spláca po dobu 

štyroch rokov, teda posledná splátka je v r. 2027. 

Návrh na uznesenie:  

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií vo výške 84 000 eur na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.  

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom:  

1. s c h v a ľ u j e  prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 
poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre Mesto Strážske vo výške  
84 000 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb v roku 2020.  
 
2. s p l n o m o c ň u j e  primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka k podpisu zmluvy o 
poskytnutí návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií a Mestom Strážske a 
dokumentov potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci. 

 


	Vypracovala:   Ing. Mária Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia

