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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Malá zasadačka na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 24.09.2020 – 15.00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Prijatie návratnej finančnej výpomoci /NFV/ pre mesto Žiar nad Hronom 
3. Záver 

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie pre financie a ekonomiku /ďalej len ,,komisia“/ Ing. Mária 
Biesová. 

  
 
2.   Prijatie návratnej finančnej výpomoci /NFV/ : 
 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na poskytnutie 
návratných finančných výpomocí obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 
V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu mesta pandémia 
spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“), a to predovšetkým znížením príjmov zapríčinené 
výpadkom dane z príjmov fyzických osôb.  

Sumarizácia základných podmienok návratnej finančnej výpomoci:  

Veriteľ:     Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Dlžník:    Mesto Žiar nad Hronom 
Objem:    414.250 ,- eur 
Účel:  Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
Čerpanie:  2020 
Splatnosť: 2027 
Splácanie: rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka v r. 2027  
Úroková sadzba: 0 % (bezúročná) 
 

V súčasnej dobe má mesto Žiar nad Hronom vo Všeobecnej úverovej banke uzavretú Zmluvu 
o termínovanom úvere č. 201/2017/UZ zo dňa 29.03.2017, v prípade poskytnutia návratnej finančnej výpomoci 
požiada mesto o predčasné  splatenie časti  úveru  poskytnutého  na základe tejto Zmluvy.  

Komisia odporúča MsZ schváliť prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 44/2020 : 

Za:    9 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 44/2020 bolo prijaté. 

      ________________________________________________________________________ 
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5.   Záver 
 
Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 24.09.2020 

 

 

 

      ----------------------------------                                                    ----------------------------------- 

Ing. Marcela Kretová -  tajomníčka                                         Ing. Mária Biesová - predseda  
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