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Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Materiál
na zasadnutie mestskej rady
dňa 16. septembra 2020

K bodu:

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Predkladá:
Ing. Alžbeta Semanová
vedúca odd. rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:
MsR odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť prijatie návratnej finančnej výpomoci

na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 vo výške 303 349 €.

Vypracovali:
Ing. Alžbeta Semanová
vedúca odd. rozpočtu a financií

Dôvodová správa
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR
na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Uznesením Vlády SR č. 494/2020 dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na poskytnutie návratných
finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020.
Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa
poskytne na základe žiadosti mesta Sabinov maximálne do výšky výpadku dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020.
Pre mesto Sabinov je výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 303 349 eur.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci je odložené do roku 2023, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024 a posledná splátka je splatná v roku 2027. Výška ročných splátok v období
2024 až 2027 bude rovnomerná vo výške 75 837 eur (posledný rok 75 838 eur).
Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon
samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.
O návratnú finančnú výpomoc môžu mestá požiadať v termíne do 31.10.2020 a použiť ju môžu
v termíne do 31.12.2020. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc sa bude uplatňovať
prostredníctvom elektronického formulára, na základe ktorého bude vyhotovená zmluva o návratnej
finančnej výpomoci.
Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť na kompenzáciu výdavkov
vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej
samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom
režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby.
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 použiť návratnú finančnú výpomoc len na financovanie výkonu samosprávnych
pôsobností a na účely, ktoré spĺňajú tieto podmienky
a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru,
b) prípadne o sprievodné hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel k prístupu
definovania doplnkového využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207 Oznámenia Komisie
o pojme štátna pomoc uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(2016/C 262/01)),
c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani
potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.
Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu
štátnych finančných aktív, 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.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v zmysle par 10, odst. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje :
Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom
financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 vo výške 303 349 €.

Stanovisko oddelenia :
Finančné oddelenie: odporúča predložený materiál schváliť.
Stanovisko komisie :
Komisia finančná a správy majetku :
Stanovisko Mestskej rady :.
Dopad na mestský rozpočet :

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.
Rokovanie MsZ dňa ...................... k bodu : ....................................................................................
........................................................................................................................................................
Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh : ...............................................................
..........................................................................................................................................................
Meno a priezvisko poslanca : ................................................

