Materiál k bodu č. 9

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 27. 10. 2020

Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Návrh Zmluvy o návratnej
finančnej výpomoci
3. Stanovisko kontrolóra

Spracovateľka:
Mgr. Martina Zuberská
Ing. Pavol Holúbek, ekonóm

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
stanovisko kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce k podmienkam prijatia bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku príjmov dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020
b) schvaľuje – neschvaľuje
prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií SR na
výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti Bratislava-Rusovce vo výške 41 143 € z
dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19

Dôvodová správa
Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z prímov fyzických osôb v nadväznosti na schválené
uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 494 zo dňa 12. augusta 2020 budú poskytované
bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich
samosprávnych pôsobností. Ministerstvo financií Slovenskej republiky teda poskytne návratnú
finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív v súlade so zmluvou uzatvorenou so subjektom
verejnej správy na základe jeho žiadosti. Ide o poskytovanie nenávratnej finančnej výpomoci
(ďalej len "NFV") obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020.
Výška NFV je pre mestskú časť Bratislava-Rusovce vyčíslená v sume maximálne 41 143 €, a to
vychádzajúc z vyčíslenia výpadku výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve
podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020.
Navrhované podmienky NFV pre uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky sú nasledovné:
- splátka istiny:
- úroková sadzba:
- možnosť predčasného splatenia:
- termín použitia NFV:
- účel použitia:

rovnomerné ročné splátky (vždy k 31. 10.
daného roka)
bezúročne
áno
do 31. 12. 2020
výlučne a v plnom rozsahu na účel
financovania
výkonu
samosprávnych
pôsobností nehospodárskeho charakteru,
prípadne so sprievodnými hospodárskymi
činnosťami
v
rovnomerných
ročných
splátkach, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024.

NFV sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou
ochorenia COVID-19. NFV musí byť použitá do konca roka 2020.
NFV je možné použiť aj spätne, teda na refundáciu výdavkov použitých v roku 2020 aj pred
dňom účinnosti zmluvy.
Žiadosť o NFV je možné predložiť najneskôr do 31. 10. 2020.
Mestská časť Bratislava-Rusovce plánuje použiť finančné prostriedky z NFV na:
-

vybudovanie vodozádržných opatrení (vsakovacie vpuste)
osadenie merača rýchlosti motorových vozidiel zo smeru od Jaroviec
vybudovanie betónového spomaľovača rýchlosti s vyznačeným priechodom pre chodcov
na Vývojovej ul. (medzi ZŠ a MŠ)

V súlade s § 17 ods. 14 a ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodržanie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný
kontrolór obce.
Spracoval:
Mgr. Martina Zuberská, prednostka
Ing. Pavol Holúbek, ekonóm
20. 10. 2020
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Príloha č. 2
Stanovisko kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce k podmienkam prijatia bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku príjmov dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 bude zaslané ako samostatný dokument.
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