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Dôvodová správa - Indoklás:

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej
republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy.
Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na
schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú
poskytované bezúročné návratné finančné 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.
Mesto môže prijať návratnú finančnú výpomoc, len ak
a) jej celková suma dlhu neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému
celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a
iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
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 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.
Podľa hore uvedeného o NFV môže mesto požiadať maximálne do výšky výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej z júna
2020 t.j. maximálne do výšky 686 203,00 eur.
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Účel NFV je 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.
Predloženie žiadosti o NFV je v termíne do 31. októbra 2020. Poskytnuté peňažné
prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.
Splácanie NFV je stanovené v ročných splátkach počas štyroch rokov; kde je z dôvodu
negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19
stanovený odklad prvej splátky do roku 2024, t.j. splatnosť prvej splátky je stanovená do
31.10.2024 a posledná splátka v roku 2027.
Mesto môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo
jej časť.

Treba konštatovať, že prognóza MF SR podľa východiskových štatistických údajov
a podielov obcí na výnose DPFO pre rok 2020 v rámci júnovej prognózy predikoval príjem
pre mesto Komárno v hodnote 12 047 236,00 eur.
Na rok 2020 bol pôvodne schválený programový rozpočet mesta Komárno pri rozpočte
bežných príjmov na položke 111 003 – výnos z dane z príjmu FO v sume 12 875 401,00 eur.
Uznesením č. 731/2020 zo dňa 21.05.2020 bol tento príjem už korigovaný smerom nadol
v zmysle negatívnych dopadov pandémie COVID-19 o sumu 352 500,00 eur, uznesením č.
733/2020 zo dňa 21.05.2020 v sume 187 434,00 eur a tiež uznesením č. 798/2020 zo dňa
21.05.2020 v sume 19 402,00 eur t.j. zníženie dokopy predstavuje sumu 559 336,00 eur.
V zmysle uvedených skutočností je aktuálne upravený rozpočet na položke 111 003 –
výnos z DPFO vo výške 12 316 065.00 eur.
Z uvedeného vyplýva, že bežné príjmy na položke 111 003 – výnos z dane z príjmu FO bude
potrebné ešte korigovať smerom nadol o sumu 268 829,00 eur na hodnotu vyčíslenú
v júnovej prognóze MF SR v sume 12 047 236,00 eur.
Je ale možné, že tento odhad bol urobený pomerne optimisticky, je možné, že vývoj
pandémie bude v ďalšom období komplikovať situáciu v hospodárstve viac ako bol
predpoklad – bude trvať dlhšie obdobie a tiež je vysoko pravdepodobné, že pokles HDP
bude vyšší ako uvažuje prognóza a viac sa priblíži k hodnotám, ktoré predpokladá NBS. Ak
by prišlo k vyšším výpadkom, bude potrebné znížiť aj príjem DPFO. Budeme sledovať vývoj
prognóz.
Nakoľko sa podmienky čerpania/použitia návratnej finančnej výpomoci zo strany MF SR ešte
stále upresňujú, úrad predloží na novembrové zasadnutie MZ návrh celkovej úpravy
programového rozpočtu mesta, so zapracovaním príjmu návratnej finančnej výpomoci a
znížením aj ďalších príjmových položiek rozpočtu, ktoré sa neplnia v dôsledku pandémie.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Komisie - Hlasovanie
Stanovisko FK zo dňa 07.09.2020: Hlasovanie: 6-0-0
Stanovisko Rady zo dňa 09.09.2020: Hlasovanie:5-0-0

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ:
Odporúča schváliť návrh na uznesenie
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:
Návrh uznesenia
k prijatiu návratnej finančnej výpomoci

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
1. dôvodovú správu k Návratnej finančnej výpomoci mesta Komárno na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
2. návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl.
Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2
Obchodného zákonníka pre Mesto Komárno na rok 2020 vo výške 686 203,00 eur
3. stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Komárno k prijatiu návratnej finančnej
výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka pre Mesto
Komárno vo výške 686 203,00 eur

B/ schvaľuje
prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. Zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka pre Mesto Komárno na rok 2020 vo výške 686 203,00 eur.

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno
1. podať žiadosť o návratnú finančnú výpomoc, ktorá je v roku 2020 poskytovaná zo
strany MF SR v zmysle uznesenia vlády 494/2020,
2. podpísať Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13
a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2
Obchodného zákonníka pre Mesto Komárno na rok 2020 vo výške 686 203,00 eur.
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3. predložiť na ďalšie zasadnutie kompletnú zmenu Programového rozpočtu Mesta
Komárno na rok 2020 v zmysle bodu B /tohto uznesenia so zapracovaním príjmu
návratnej finančnej výpomoci a znížením ďalších príjmových položiek rozpočtu, ktoré
sa neplnia v dôsledku pandémie.

6

TE- 827/2020
MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7

