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N á v r h   u z n e s e n i a 
 

Miestne zastupiteľstvo 

 

a) berie na vedomie 

 

stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k dodržaniu podmienok 

na prijatie návratných finančných výpomocí (požičiek) obciam a vyšším územným celkom na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

b) schvaľuje 

 

návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (NFV) vo výške 394 306 Eur na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osob v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19, ktorá bude použitá na rekonštrukciu a 

modernizáciu chodníkov a ciest v zóne Tehelné pole 

 

c) žiada 

 

Mgr. Rudolfa Kusého, starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uzatvoriť Zmluvu o NFV 

medzi Ministerstvom financií SR a mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 
 

Vzhľadom na negatívny vývoj hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 spôsobený 

najmä výrazným poklesom dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 

19, má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať finančné straty.  

V zmysle schváleného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12.8. 2020 bude poskytovať 

bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy. 

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) bude poskytnutá na základe žiadosti obce alebo 

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

2020 podľa nasledujúcich podmienok: 

1. Maximálna výška NFV: 
NFV bude pre našu mestskú časť poskytnutá maximálne do výšky 394 306 Eur (príloha č. 1). 

 

2. Účel použitia NFV: 

NFV je možné použiť na kompenzáciu výdavkov spojených s výpadkom dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID- 19. NFV je v plnom rozsahu možné 

výlučne použiť 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).  

Pod nehospodárskou činnosťou sa rozumie bezodplatné alebo za symbolickú cenu poskytovanie 

tovarov/služieb širokej verejnosti. 

Pod hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo 

služieb. 

 

3. Termín a spôsob na predloženie žiadosti o NFV: 
Žiadosť o NFV musí byť schválená miestnym zastupiteľstvom, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Žiadosť je možné predložiť v termíne do 31.10.2020. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom 

informačnom systéme pre samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk.  

 

4. Časové obdobie na použitie NFV: 
Poskytnuté peňažné prostriedky je možné použiť do 31. decembra 2020. 

 

5. Forma poskytnutia NFV: 

NFV bude poskytnutá na základe žiadosti v zmysle bodu 3 a to formou uzatvorenia zmluvy o NFV 

medzi ministerstvom financií a našou mestskou časťou (príloha č. 2). Peňažné prostriedky budú 

poukázané na účet mestskej časti. 

 

6. Doba splácania NFV: 
Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-

19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. Ročné splátky budú rozložené na obdobie od 

roku 2024 do roku 2027. 

 

7. Právne prekážky na prijatie NFV: 
Mestská časť (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 

http://www.rissam.sk/


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. 

 

8. 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. 

 

9. Dodržanie podmienok pre prijatie NFV: 

V súlade s § 17 ods. 14 a ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania preverí pred prijatím NFV miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

Celková suma dlhu a dlhovej služby mestskej časti Bratislava – Nové Mesto definovaná v zmysle 

ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, bude po započítaní NFV vo výške 394 306 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 – výňatok strana 4 – Mestská časť 

Bratislava-Nové Mesto 

Príloha č. 2 – Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - vzor 

Príloha č. 3 – Podmienky použitia verejných prostriedkov poskytnutých z verejných zdrojov formou 

NFV 


