
M E S T O   R O Ž Ň A V A

                                                                          
Pre riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa  24.9.2020

K bodu rokovania č.:

Názov správy:
Návrh na schválenie čerpania návratnej finančnej výpomoci v roku 2020 
poskytovanej Ministerstvom financií SR

Predkladá: Návrh na uznesenie:
JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované: 
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa  10.9.2020

1/ schvaľuje : predloženie žiadosti a následne 
aj podpísanie zmluvy o čerpanie  návratnej 
finančnej výpomoci v roku 2020 
poskytovanej Ministerstvom financií SR 
v max. sume 458 849 € 

2/schvaľuje ukončenie zmluvy o úvere č. 
757/2020/UZ , ktorá bola uzatvorená s VÚB, 
a.s., evidovaná pod č. 295/2020

Vypracoval:  Ing. K. Leskovjanská, 

Kontrolu správnosti a     zákonnosti uznesení  
vykonal: 
JUDr. Balážová
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S t a n o v i s k á   odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa  10.9.2020 
odporúča MZ schváliť

1. predloženie žiadosti a následne aj podpísanie zmluvy o čerpanie  návratnej finančnej 
výpomoci v roku 2020 poskytovanej Ministerstvom financií SR v max. sume 458 849 €

2. ukončenie zmluvy o úvere č. 757/2020/UZ , ktorá bola uzatvorená s VÚB, a.s., 
evidovaná pod č. 295/2020

Dôvodová správa k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci

Uznesením  vlády  Slovenskej  republiky  č.  494  z 12.8.2020  bolo  schválené  poskytovanie
bezúročnej   návratnej  finančnej  výpomoci  subjektom  územnej  samosprávy  na výkon  ich
samosprávnych pôsobností.

Návratná  finančná  výpomoc  (ďalej  len  „NFV“)  sa  poskytne  na základe  žiadosti  mesta
maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

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. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre mesto  Rožňava je vo
výške 458 849 €. 

Účel: 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.  NFV  nemožno  použiť  na úhradu  záväzkov  po  lehote
splatnosti.

Prostriedky  budú  použité  na  splatenie  už  vyčerpaného  kontokorentného  úveru
poskytnutého na základe  zmluvy  č.757/2020/Uz  a na úhradu výdavkov mesta  do konca
roku 2020.

Odklad  splátok:  Z  dôvodu  negatívneho  vývoja  rozpočtu  samospráv  ovplyvneného
pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024.

Doba splácania:

rok 2024: 114 713,- €

rok 2025: 114 712,- €

rok 2026: 114 712,- €

rok 2027: 114 712,- €

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).

 Rožňava dňa: 19.8.2020
Vypracoval: Ing. Leskovjanská K.
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Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania

     Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
som preverila  dodržanie podmienok pre prijatie  návratných zdrojov financovania pred ich
prijatím. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný
kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

A. Základné údaje o úvere

Druh úveru: Návratná  finančná výpomoc obciam a VÚC na kompenzáciu  výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Poskytovateľ úveru: Ministerstvo financií SR
Výška návratnej finančnej výpomoci:  458 849 €
Splatnosť úveru: štvorročná splatnosť v rovnomerných ročných splátkach  do 31. 12. 2027,
prvá splátka uhradená v roku 2024
Úrokové rozpätie: bezúročná
Poplatok za poskytnutie úveru: 0
Povinnosť vyčerpať do konca roku 2020
Zabezpečenie úveru: bez

B. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení  neskorších  predpisov  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,  vrátanie  úhrady  výnosov
neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky  poskytnuté  v príslušnom  rozpočtovom  roku  obce  z rozpočtu  iného  subjektu
verejnej  správy,  prostriedky  poskytnuté  z Európskej  únie  a iné  verejné  prostriedky  zo
zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z v z.n.p. celkovou sumou dlhu obce sa na účely
tohto zákona rozumie súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských
záväzkov obce.

C. Rozhodovanie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4
písm. b/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p.

D. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a ukazovateľa splátok k 30. 6. 2020

p.č.  V €

1.
celková suma dlhu k 31.12.2019 - súhrn záväzkov vyplývajúcich zo 
splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z 
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce

6 211 245,83

2.

stav dlhu bez úverov zo ŠFRB - do celkovej sumy dlhu obce sa 
nezapočítavajú záväzky  z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo 
výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného 

2 299 915,00
+ 458 849
2 758 764
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nájomného za obecné nájomné byty. Vrátane návratnej finančnej
výpomoci  458 849 €

3. suma bežných príjmov roku 2019 17 313 392

4. suma  príjmov roku 2019 od inej verejnej správy 5 605 438,43

5. upravená suma príjmov 11 707 953,57

6. stav dlhu  z bežných príjmov v % 15 , 93

7. stav dlhu  z upravených bežných príjmov v % 23,56

8.
suma splátok  návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady 
výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských 
úverov v roku 2020 /bez splátok ŠFRB/

306 000

10. suma splátok z upravených bežných príjmov v % 2,61

                                           
E. Záverečné   stanovisko   hlavnej   kontrolórky   k žiadosti   Mesta   Rožňava   k prijatiu

návratnej  finančnej  výpomoci  na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020.

Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii,  podmienky uvedené v § 17
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sú  dodržané z dôvodu, že:

1. Celková   suma   dlhu   obce   neprekročí   60%   skutočných   bežných   príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka a 

2. Suma   ročných   splátok   návratných   zdrojov   financovania   vrátane   úhrady   výnosov
neprekročí  25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné verejné
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Ročná suma splátky úverov sa nemení z dôvodu, že návratná finančná výpomoc sa začína
splácať až v roku 2024.
V prípade,  že  kontokorentný  úver  vo  výške  1 000 000  €  sa  nevyčerpá,  bude  úverová
zaťaženosť nižšia o túto sumu.

V Rožňave dňa 19. 8.  2020                                                     JUDr. Katarína Balážová
                                                                                                    Hlavná kontrolórka mesta
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