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Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov  

fyzických osôb v roku 2020. 

                                                                                  

Predkladá: 

Ing. Marek Oremus 

primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

Spracovala: 
Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia 

Mestského úradu Šurany 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo  Šurany prerokovalo 

Žiadosť o  návratnú finančnú výpomoc na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020, stanovisko komisie 

finančnej, správy a predaja majetku mesta 

Mestského zastupiteľstva Šurany, stanovisko 

hlavnej kontrolórky mesta Šurany a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe: 

zákona č. 523/2004 Z. z.  

zákona č. 583/2004 Z. z.  

zákona č. 369/1990 Zb. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prijatie návratnej finančnej výpomoci zo 

štátnych finančných aktív v súlade s § 13 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vo výške 200 300,00 EUR na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 

 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

 

 

 

Prizvať: 

  

 

 

 

 

 

 

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany  

v zmysle predlohy. 

 

 

          

 

                     Ing. Marek Oremus, v.r. 

                      primátor mesta Šurany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 17. septembra 2020. 

 



 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

k Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane 
z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

 
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 494 z 12. augusta 2020 schválila  poskytnutie 

návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív mestám a obciam do sumy 121 

527 tis. EUR na kompenzáciu výpadku príjmov subjektom územnej samosprávy nevyhnutných 

na výkon ich samosprávnych pôsobností. 

 

Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti,  maximálne do výšky výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre mesto 

Šurany predstavuje sumu vo výške 200 300,00 EUR.  

Súčasťou žiadosti pre poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v 

dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 je rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Šurany o 

prijatí návratnej finančnej výpomoci formou uznesenia na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého  

obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené 

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet 

obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych 

dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo 

pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v 

rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta. 

 

Žiadosť o  návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 

17.09.2020 pod č. C/8/14/2020. 

 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Renáta Mesárošová, v.r.                                       

                                                                                         vedúca finančného oddelenia                                      

                                                                                             Mestského úradu Šurany            

 

 

 

 

 

 

V Šuranoch dňa 27.08.2020 
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MESTO ŠURANY 

Námestie hrdinov 1 

942 01 Šurany 

 
Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020. 
 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia miest a obcí 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.  

 

Na  základe  uvedeného  má  mesto  Šurany  zámer  predložiť  Ministerstvu  financií  Slovenskej 

republiky  žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020. O schválení predloženia uvedenej žiadosti rozhoduje Mestské 

zastupiteľstvo Šurany. 

 

Informácie k žiadosti:  
 

1. Suma návratnej finančnej výpomoci 

 

 maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa 

prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020, 

 podľa uvedenej prognózy výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre 

mesto Šurany predstavuje sumu vo výške 200 300,00 EUR. 

 

 2. Účel návratnej finančnej výpomoci 

 

 návratná finančná výpomoc môže byť použitá len na výkon samosprávnych pôsobností 

mesta Šurany z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, 

 prijaté prostriedky z návratnej finančnej výpomoci  možno použiť na kompenzáciu 

výdavkov vyčerpaných mestom Šurany aj v priebehu roka 2020. 

 

3. Termín predloženia žiadosti o návratnú finančnú výpomoc  
 

 31. október 2020. 

 

4. Časové obdobie na použitie návratnej finančnej výpomoci  
 

 poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020. 
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5. Forma poskytnutia návratnej finančnej výpomoci 

 

 žiadosť sa zaregistruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu 

prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk, 

 po podaní žiadosti bude uzatvorená zmluva o návratnej finančnej výpomoci medzi 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky a mestom Šurany. 

 

6. Odklad splátok 

 

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-

19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. 

 

7. Doba splácania 

 

Návratná finančná výpomoc sa bude splácať v štyroch rovnomerných ročných splátkach 

nasledovne: 

 

rok 2024        50 075,00 EUR 

rok 2025        50 075,00 EUR 

rok 2026        50 075,00 EUR 

rok 2027        50 075,00 EUR 

a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. 

 

8. Štátna pomoc 

 

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 mestá a obce použiť návratnú finančnú výpomoc 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). 

 

9. Legislatívny rámec prijatia návratnej finančnej výpomoci 

 

Mesto Šurany  zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené 

limity dlhu a dlhovej služby 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. 

 

 

                                                                                           Ing. Marek O r e m u s, v.r. 

                                                                                                primátor mesta Šurany 

 

 

Vypracovala:  

Ing. Renáta Mesárošová 

vedúca finančného oddelenia 

Mestského úradu Šurany 

 

V Šuranoch, dňa 27.08.2020   

http://www.rissam.sk/

