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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

DŇA 10 . 9.  2020 
 

K bodu :                  Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej  

                                samosprávy na výkon samosprávnych pôsobností mesta Nemšová  

                   
Spracoval :                 Ing. Jarmila Savková, vedúca odd. finančného a správy mests. majetku 
Predkladá:                  Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu   
Schválil     :                 Ing. Rudolf Kúkel, PhD, prednosta úradu   
Materiál obsahuje :   dôvodovú správu  
Počet výtlačkov :       20 
Rozdeľovník :             členovia MsZ – 13 x  
                                      primátor mesta 
                                      prednosta 

                        MsÚ – hlavná kontrolórka  
                        VPS- vedúci VPS, m.p.o. 
                        MsÚ – odd. správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 
                        MsÚ –oddelenie finančné a správy majetku mesta 
                        MsÚ – oddelenie výstavby    
                             

Dôvodová správa:       
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v roku 2020 ovplyvneným pandémiou ochorenia 
COVID-19 sa vláda SR  rozhodla  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 12.8.2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon 
ich samosprávnych pôsobení. 
Ide o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so 
štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená až v roku 2024. 
Návratná finančná výpomoc musí byť použitá do konca roka 2020. 
V prípade mesta Nemšová vyčíslilo MF SR tento výpadok vo výške  170 652,00 €. 
Na základe vyššie uvedeného predkladá mesto návrh uznesenia na prijatie bezúročnej návratnej finančnej 
výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon samosprávnych pôsobností mesta Nemšová vo výške 
170 000,00 € v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 
Podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci mestu Nemšová : 

- Výška návratnej finančnej výpomoci: 170 000,00 € 
- Úroková sadzba: bezúročne 
- Splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne:  k 31.10.2024, k 31.10.2025, k 31.10.2026, 

k 31.10.2027 
- Možnosť predčasného splatenia : áno 
- Termín podania žiadosti: do 31.10.2020 
- Termín použitia návratnej finančnej výpomoci: do 31.12.2020 

Mesto Nemšová vykazuje splnenie zákonnej podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 583/2004  
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  – viď stanovisko hlavnej 
kontrolórky k celkovej sume dlhu mesta Nemšová a k sume ročných splátok návratných zdrojov financovania.  
 
Prerokované :  
a)  v Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 7.9.2020 , stanovisko predloží predseda komisie na rokovaní 

MsZ  
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
A /schvaľuje  
 
Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon 
samosprávnych pôsobností mesta Nemšová z Ministerstva financií SR vo výške 170 000,00 € z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19. 


