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Dôvodová správa
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:
Dlžník:
Objem:
Účel:
Čerpanie:
Splatnosť:
Splácanie:
Úroková sadzba:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mesto Žiar nad Hronom
414.250 ,- eur
Kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
2020
2027
rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka v r.
2027
0 % (bezúročná)

Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2020
zo dňa 12.8.2020 môže mesto prijať, len ak a) 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 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.
Návratná finančná výpomoc v plnej výške, bude použitá na splatenie časti istiny úveru, ktoré mesto
Žiar nad Hronom čerpalo na základe Zmluvy o termínovanom úvere č.201/2017/UZ zo dňa
29.03.2017.

Terminovaný úver vo VÚB

zostatok k 31.08.2020

mesačná splátka

splácanie do

1.779 442,16

17 275,00 €

25.03.2029

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje:
prijatie návratnej finančnej výpomoci (NFV) pre Mesto Žiar nad Hronom, a to za nasledovných
podmienok:
Výška návratnej finančnej výpomoci: 414.250,- €
Účel NFV: kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovaná zo strany
Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MFSR) v zmysle uznesenia vlády SR č. 494 z 12.
augusta 2020.
Splatnosť:

7 rokov

Splácanie istiny:

103 562,50 €/rok / v rokoch 2024-2027 /

Úroková sadzba:

0 % p.a

Zabezpečenie:

Bez zabezpečenia

Poskytovateľ NFV:

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

