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PRE ROKOVANIE A1ESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA ČADCA
DŇA .' 08.10.2020

K bodu: Návrh prijatia návratnejfinančnej výpomoci

Mestské zastupiteľstvo mesta Čadca

/1/ Prerokovalo

návrh prijatia návratnej finančnej výpomoci vo výške 563 402€ na výkon
samosprávnych pôsobnosti z dôvodov kompenzácie výpadku dane z príjmovfyzických osôb v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19

BI S ch v (l l' uje

- prijatie návratnejfinančnej výpomoci vo výške 563 402€ na výkon samosprávnych pôsobnosti z
dôvodov kompenzácie výpadku dane z príjmovfyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID -19

CI Žiada 

- primátora mesta Čadca uzatvoril' Zmluvu o návratnejfinančnej výpomoci s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky v súlade s §13a nasl. zákona č. 523/2004 Zs; o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a §262 ods. 1 v spojení s §269 ods. 2 Obchodného zákonníka,

Hlasovanie: Z4.
PROTI

ZDRŽAL SA



Pomoc hmosprávam I Ministerstvo financií Slovenskej republiky https://www.mfsr.sklsklverejnostlpomoc-samospravam/
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Verejnosť Pomoc samosprávam

Pomoc samosprávam
Prístup na vyplnenie žiadosti na stránke www.rissam.sk.

Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším
územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

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 obce alebo vyššieho územného celku

maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podl'a nasledujúcich podmienok.

1. Suma NFV

Maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podl'a prognózy Ministerstva financií Slovenskej

republiky (ďalej len "ministerstvo financií") z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je uvedená

pre každý subjekt územnej samosprávy v prílohe Č. 1 tejto informácie.

2. Účel

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.

3. Predloženie žiadosti o NFV

V termíne do 31. októbra 2020.

4. Časové obdobie na použitie NFV

Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.

5. Forma poskytnutia NFV

Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy na základe jeho žiadosti; návrh zmluvy o NFV

je uvedený v prílohe Č. 2 tejto informácie. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu
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prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk.

Postup registrovania žiadosti a vytvorenia obsahu zmluvy o NFV je uvedený v prílohe č. 3 tejto informácie.

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

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.

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 obce a vyššie územné celky použiť NFV

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); vysvetlenie k štátnej pomoci je uvedené v prílohe č. 4 tejto informácie.

9. Právne prekážky na prijatie NFV

Obec a vyšší územný celok (ďalej len "dlžník") zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené

limity dlhu a dlhovej služby dlžníka 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, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 %

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane

úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávatel'ských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom

rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné

prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.

NFV nemožno poskytnúť obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe.

10. Spôsob doručovania korešpondencie

V listinnej (papierovej) podobe

alebo

elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy https://www.slovensko.sklsk/titulna-stranka. V prípade

elektronickej komunikácie sa elektronický dokument podpisuje mandátnym certifikátom kvalifikovaného elektronického

podpisu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou podľa § 23 a nasl. zákona o e-Governmente. Elektronické podanie

a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je aktivovaná

elektronická schránka adresáta na portáli Slovensko.sk podľa § 29 a nasl. zákona o e-Governmente. Zmluva o NFV musí byť

podpísaná mandátnym certifikátom kvalifikovaného elektronického podpisu. Do názvu elektronického podania subjekt

územnej samosprávy uvedie "NFV DPFO 2020".
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11. Odpustenie splácania NFV

Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžnik povinný splácať veritel'ovi, je možné len
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 6 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Často kladené otázky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje dokument "Často kladené otázky k poskytnutiu návratných finančných
výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020"
ako pomôcku pre žiadateľov v prílohe Č. 5 tejto informácie.

13. Kontakt

tel. č.: 02/59 58 22 18

Prílohy.
podľa textu

Príloha č. 1 - Výpadok DPFO - obce (181kB)

o Aktuálny dokument

Príloha č. 1 - Výpadok DPFO - VÚC (36kB)

o Aktuálny dokument

Príloha č. 2 - Zmluva o NFV (126kB)

o Aktuálny dokument

Príloha č. 3 - Pracovný postup v RISSAM (1583kB)

o Aktuálny dokument

Príoha č. 4 - Pravidlá štátnej pomoci (183kB)

o Aktuálny dokument

Príloha č. 5 - Často kladené otázky (219kB)

o Aktuálny dokument

3z3
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Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obce Príloha Č. 1

Názov obce

1 787 €

76965 €

5006 €
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Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obce Príloha Č. 1

331457
'32En54~'L_· ."
310310 Cierna Lehota

:~'~14~5<' ,d '" ČjE<rna:1J9~::r.isok.',:'~.~~;;i.';:ÔÚt~:·:,ď;,·,."j .."i>,'.;:Z:::L'<a'~':.
305871 Čierna Voda

Názov obce Výpadok DPFO
.'iJft,$iZ> :'1.1.&~2J.'

25699 €

.,.·i"·"'''''''''_''"''''",,,'c>.·~~áT?9;42.5 f
13 183 €

24021 €
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Často kladené otázky

k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Aktualizované: 21. 8. 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje dokument "Často kladené otázky k poskytnutiu návratných
finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020" ako pomôcku pre žiadateľov,

Odporúčame sledovať aktualizácie, pretože tento materiál Ministerstvo financií Slovenskej republiky priebežne
doplňa na základe dopytov.

Ako zistím výšku predpokladaného výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020?

Výška výpadku podla prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020 je uvedená v prílohe Č. 1
Informácie k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Ako Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypočítalo výpadok dane z príjmov fyzických osôb?

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb = rozpočet dane z príjmov fyzických osôb - očakávaná skutočnosť dane
z príjmov fyzických osôb podla júnovej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky.

o akú sumu návratnej finančnej výpomoci môžem požiadať?

Maximálne do výšky predpokladaného výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Musí návratnú finančnú výpomoc schváliť zastupitel'stvo obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho
kraja?

Áno. Povinnosť vyplýva zo zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova zo zákona
Č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych
krajoch).

Na čo môže byť použitá návratná finančná výpomoc?

Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVI0-19.

Môžem použiť návratnú finančnú výpomoc na úhradu záväzkov po lehote splatnosti?

Návratnú finančnú výpomoc nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti

Dokedy možno použiť peňažné prostriedky?

Do 31. decembra 2020.

~.
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Na aký účet budú poukázané peňažné prostriedky?

Peňažné prostriedky budú poukázané na účet obce a mesta, ktoré používa Finančná správa Slovenská republika
na mesačné poukazovanie prostriedkov z dane z príjmov fyzických osôb. Účty mestských častí hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava a mestských častí mesta Košice budú riešené jednotlivo. Samosprávnym krajom
budú poukázané peňažné prostriedky na účet vedený v Štátnej pokladnici.

Čo mám urobiť, ak je uvedený neexistujúci účet?

Ak žiadate!' zmenil číslo účtu, treba kontaktovať osoby uvedené v Informácii k poskytnutiu návratných finančných
výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020.

Môže požiadať o návratnú finančnú výpomoc subjekt územnej samosprávy, ak prekračuje limity dlhu
a dlhovej služby vyplývajúce z § 17 zákona Č. 583/2004 Z. z.?

Nie, nemôže. Právne prekážky na prijatie návratnej finančnej výpomoci sú uvedené v Informácii k poskytnutiu
návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

Dokedy možno predložiť žiadosť o návratnú finančnú výpomoc?

Najneskôr do 31. októbra 2020.

Čo sa považuje za termín predloženia žiadosti o návratnú finančnú výpomoc?

Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc musí byť v aplikácii RISSAM.výkazy 2020 Návratná finančná výpomoc
v stave "Predložená" do 31. októbra 2020 do 23:59:59.

Kde nájdem postup, ako vyplniť a odoslať žiadosť o návratnú finančnú výpomoc?

Prihlásenie a pracovné kroky nájde žiadate!' v prílohe Č. 3 k Informácii k poskytnutiu návratných finančných
výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020.

Kde nájdem formulár žiadosti o predloženie návratnej finančnej výpomoci?

Žiadate!' o návratnú finančnú výpomoc nájde formulár v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu -
RISSAM.výKazy.

Kol'kokrát môžem požiadať o návratnú finančnú výpomoc?

O návratnú finančnú výpomoc možno požiadať jedenkrát.

2
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Prečo nemôžem koncept žiadosti uložiť a neskôr sa k nemu vrátiť pred odoslaním?

Aplikácia neumožňuje uložiť koncept žiadosti. Umožní uložiť len taký formulár, v ktorom sú korektne vyplnené
všetky editovatel'né polia.

Môže byť zmluva podpísaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou?

Nie, nemôže. Zmluva musí byť podpísaná mandátnym certifikátom kvalifikovaného elektronického podpisu.

Bude sa návratná finančná výpomoc zúčtovávať ako dotácia?

Nie. Návratná finančná výpomoc nie je dotácia podl'a zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kde nájdem informácie, čo je štátna pomoc?

Podmienky použitia návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s posudzovaním štátnej pomoci sú uvedené v prílohe
Č. 4 k Informácii k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z prijmov fyzických osôb v roku 2020.

Môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky odpustiť návratnú finančnú výpomoc?

Nie, nemôže. Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžník povinný splácať
veritel'ovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podl'a § 13 ods. 6 zákona Č. 523/2004
Z. z.

Je možné použiť návratnú finančnú výpomoc aj spätne, teda na refundáciu výdavkov použitých v roku
2020?

Áno, je možné refundovať výdavky použité na samosprávne pôsobnosti v roku 2020 aj pred dňom účinnosti zmluvy.

Na akú ekonomickú klasifikáciu sa klasifikuje príjem prostriedkov návratnej finančnej výpomoci?

Príjem návratnej finančnej výpomoci sa v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov klasifikuje v príjmových finančných operáoiáoh
na položke 514 Ostatné úvery, pôžičky a uavraine finančné výpomoci, podpoložke 514002 Dlhodobé.

Územné samosprávy evidujú na kóde zdroja 20 Štátne finančné aktíva príjem návratnej finančnej výpomoci
zo štátnych finančných aktív; rovnaký kód zdroja použijú pri realizácií výdavkov z prostriedkov návratnej finančnej
výpomoci.

Čo v prípade, ak použijem tieto finančné operácie na krytie bežných výdavkovaz tohto dôvodu bude bežný
rozpočet mesta schodkový?
S cieľom zmiernenia negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 vstúpil do platnosti dňa 4.apríla 2020 zákon Č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej I'udskej choroby

3
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COVID-19, ktorý obsahuje opatrenia aj v oblasti rozpočtových pravidiel pre územnú samosprávu (ďalej len "zákon
Č. 67/2020 Z. z.").

Podľa § 36 ods. 2 zákona Č. 67/2020 Z. z. obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021
na základe rozhodnutia zastupitel'slva použiť na úhradu bežnýcll výdavkov prostriedky rezervného fondu,
kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného
predpisu.

Ďalej v tejto veci uvádzame, že v zmysle § 36 ods. 4 citovaného zákona v rozpočtovom roku, v ktorom začalo
obdobie pandémie, môže obec vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste,
pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

Dodržanie limitu dlhu a dlhovej služby sa posudzuje k 31. decembru 2019?

Podľa § 17 ods. 9 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. To znamená, že prijatím
návratnej finančnej výpomoci nemôže dôjsť k prekročeniu limitu dlhu obce ani v priebehu roka 2020.

Možno návratnú finančnú výpomoc použiť na opravy chodníkov a miestnych komunikácií, príspevky
pre príspevkové organizácie, dotácie pre školy a školské zariadenia, oprava školských zariadení?

Subjekt územnej samosprávy môže použiť návratnú finančnú výpomoc na samosprávne pôsobnosti pri dodržaní
pravidiel štátnej pomoci (príloha Č. 4 k Informácii).

K prijatiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci treba vyžiadať stanovisko hlavného kontrolóra?

V súlade s § 17 ods. 14 a ods. 15 zákona Č. 583/2004 Z. z. dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Zákon Č. 583/2004 Z. z. nerozlišuje, či ide
o neúročené alebo úročené návratné finančné výpomoci.

Možno z návratnej finančnej výpomoci splácať istinu komerčných úverov?

Áno, ak ide o úver týkajúci sa samosprávnych pôsobností.
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Zmluva
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 znení neskorších predpisova § 262 ods. 1 v spojení s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany

Názov
Sídlo
IČO
Zastúpené

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
00151742
Radovan Majerský
generálny riaditel' sekcie rozpočtovej politiky
na základe poverenia č. p.: MF/015355/2020-442 z 12. augusta 2020

(ďalej len "Veritel"')
a

Názov
Sídlo
IČO
Zastúpená

Obec/mesto/samosprávny kraj/mestská časť

starosta/starostka obce, primátor/primátorka mesta, predseda/predsedníčka
samosprávneho kraja, starosta/starostka mestskej časti

(ďalej len "Dlžník")

uzatvárajú túto zmluvu:

1/5

Článok 1
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím 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 (ďalej
len "zákon Č. 523/2004 Z. z.").

1.2 Návratná finančná výpomoc sa poskytuje Dlžníkovi na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky Č. 494
z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupitel'stva obce/mesta/samosprávneho kraja/mestskej
časti o prijatí návratnej finančnej výpomoci Uznesením č. XXX z XX. xx. 2020 v celkovej sume eur
(slovom: eur) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

1.3 Návratnú finančnú výpomoc je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu
samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi
činnosťami podl'a Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01).
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Článok 2
Podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci

2.1 Veriíeľ sa zaväzuje, že vyčlení na účel definovaný v článku 1 bod 1.2 a 1.3 tejto Zmluvy peňažné prostriedky
a poukáže ich jednorazovo v celkovej výške eur (slovom: eur) v prospech účtu
Dlžníka číslo SK do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2.2 Dlžník sa zaväzuje, že poskytnuté peňažné prostriedky (istinu) v sume podl'a bodu 1.2 tejto Zmluvy vráti
v prospech účtu Veriteľa číslo SK65 8180 0000 0070 0019 8493 - Bežný účet na splácanie návratných
finančných výpomoci v ročných splátkach nasledovne:
e rok 2024 XXX eur,
• rok 2025 XXX eur,
• rok 2026 XXX eur,
• rok 2027 XXX eur,
a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

2.3 Dlžník sa zaväzuje použiť peňažné prostriedky na účel definovaný v článku 1 bod 1.2 a 1.3 tejto Zmluvy
do konca roka 2020.

2.4 Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci podl'a bodu 2.2, ktoré je Dlžník povinný splácať
Veriteľovi je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky pod ra § 13 ods. 6 zákona
Č. 523/2004 Z. z.

2.5 V súlade s § 7 ods. 1 písm. m) zákona Č. 523/2004 Z. z. sa výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov
použijú na účel, na ktorý sú tieto prostriedky poskytnuté.

2.6 Každá platba realizovaná Dlžníkom v prospech Veriteľa podľa tejto Zmluvy bude mať variabilný symbol
20128xxxx.

2.7 Dlžník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť. O tejto
skutočnosti je Dlžník povinný písomne informovať Veriteľa najmenej 10 pracovných dní vopred.

2.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že omeškaním Dlžníka s úhradou čo aj len jednej ročnej splátky poskytnutej
návratnej finančnej výpomoci o viac ako 60 kalendárnych dní sa stane ku dňu uplynutia 120-teho dňa odo dňa
splatností splátky okamžite splatná celá suma nesplatenej návratnej finančnej výpomoci.

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že návratná finančná výpomoc bude Dlžníkovi poskytnutá bezúročne.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti alebo zabezpečiť ich splnenie alebo dodržanie, uvedené
v Zmluve, najmä v jej bode 2.1 a 2.2, riadne a včas.

3.2 Dlžník zašle Veriteľovi prostredníctvom kontaktnej osoby Veritel'a avízo o vykonaní úhrady peňažných
prostriedkov podla článku 2 bod 2.2 tejto Zmluvy do piatich pracovných dní po vykonaní príslušnej platby.

3.3 Splátka sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet Ministerstva financií Slovenskej republiky,
ktorý je uvedený v bode 2.2.

3.4 Dlžník zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej
služby Dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh Dlžníka neprekročí 50 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov
financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávatel'ských úverov
neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku Dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.

3.5 V prípade zmeny identifikačných údajov Dlžníka, uvedených v záhlaví tejto Zmluvy a zmeny bankového
spojenia, je Dlžník povinný ihneď (emailom) upovedomiť Veritel'a a následne doručiť na jeho adresu originál
dokladu (resp. notársky overenú fotokópiu dokladu) o zmene.

3.6 Dlžník sa zaväzuje poskytnutú návratnú finančnú výpomoc použiť výlučne v súlade s účelom a predmetom
tejto Zmluvy. Návratná finančná výpomoc nemôže byť použitá na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.

3.7 Ak Dlžník naplní niektorú zo skutkových podstát porušenia finančnej disciplíny podl'a § 31 zákona Č. 523/2004
Z. z., je povinný znášať sankcie, ktoré mu budú uložené za porušenie finančnej disciplíny.

3.8 Dlžník je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití peňažných prostriedkov v súlade so zákonom Č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tak, aby vedel spol'ahlivo predložiť doklady, preukazujúce
účel použitia návratnej finančnej výpomoci a dodržanie ostatných podmienok určených v Zmluve, orgánom
vykonávajúcim kontrolu.

3.9 Dlžník na základe žiadosti Veritel'a predloží účtovnú dokumentáciu preukazujúcu správnosť vynaložených
výdavkov a potvrdzujúcu úhradu skutočne vynaložených peňažných prostriedkov, prípadne aj inú
dokumentáciu.

3.10 Dlžník zodpovedá za hospodárenie s peňažnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní zachovávať
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

3.11 Dlžník sa zaväzuje umožniť verifikáciu predložených údajov, kontrolu účelu návratnej finančnej výpomoci
a kontrolu dodržiavania podmienok Zmluvy príslušným orgánom v súlade so zákonom Č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako aj zamestnancom Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu, Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky, a to počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu.

3.12 Dlžník ako verejný obstarávatel' je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaží návrhov, zadávaní koncesií
na stavebné práce, zadávaní koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní podl'a zákona
Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

3.13 Akékol'vek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť realizovaná
v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje listinná podoba a aj elektronická podoba
v zmysle zákona Č. 305/2013 Z. Z. O elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o e-Governmente").
Korešpondencia musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
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Článok 4
Doručovanie

4.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná na adresu Veritel'a
alebo Dlžníka.

4.2 Akékol'vek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť realizovaná
v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje listinná podoba a v zmysle zákona
o e-Governmente aj elektronická podoba. Korešpondencia musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

4.3 V prípade elektronickej komunikácie sa elektronický dokument podpisuje mandátnym certifikátom
kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou v zmysle § 23 a nás!.
zákona o e-Governmente. Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky,
pričom miestom na elektronické doručovanie je aktivovaná elektronická schránka adresáta na portáli
slovensko.sk podl'a § 29 a nas!. zákona o e-Governmente.

4.4 Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň

a) v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať,

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte,

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je
neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podl'a poštového poriadku znamená nedoručitel'nosť zásielky alebo

d) uloženia elektronickej úradnej správy do aktivovanej elektronickej schránky adresáta podl'a § 32 ods. 5
zákona o e-Governmente.

4.5 Adresa pre doručovanie je uvedená v identifikačných údajoch zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú
bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkol'vek zmenu údajov pre doručovanie.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia všetkých záväzkov Dlžníka uhradiť poskytnutú
návratnú finančnú výpomoc v zmysle príslušných ustanoveni tejto Zmluvy.

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom poskytnutia návratnej
finančnej výpomoci Veritel'om, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

5.3 Zmluvu je možné meniť a doplňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou pisomných
a očíslovaných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto
Zmluvy.

5.4 V prípade akýchkol'vek nejasností alebo nedorozumení sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť
vzniknuté spory vzájomnou dohodou a až po neúspešných rokovaniach sa obrátia so svojimi nárokmi na vecne
a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa bude riadiť počas celej doby trvania
záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona Č. 523/2004 Z. z., Obchodného zákonníka
a súvisiacej platnej legislatívy Slovenskej republiky.

5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva rovno pisy.

5.7 Zmluva je podkladom pre poukázanie peňažných prostriedkov na účet Dlžníka, uvedený v tejto Zmluve.
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5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s ustanoveniami tejto Zmluvy riadne oboznámili, súhlasia s ich znením,
na znak čoho túto Zmluvu slobodne a vážne podpisujú.

miesto a dátum miesto a dátum

za Ministerstvo financií Slovenskej republiky za/Obec/mesto/samosprávny
kraj/mestskú časť

Radovan Majerský
generálny riaditel' sekcie rozpočtovej politiky

meno a priezvisko
starosta/starostka obce

primátor/primátorka mesta
predseda/predsedníčka samosprávneho

kraja
starosta/starostka mestskej časti
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PODMIENKY POUŽITIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH Z VEREJNÝCH ZDROJOV FORMOU
NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody,
ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.

V zmysle pravidiel Európskej komisie týkajúcich sa štátnej pomoci sa na nehospodárske činnosti, nehospodárske
s doplnkovou hospodárskou alebo činnosti lokálneho charakteru financované úplne alebo čiastočne z verejných
zdrojov nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.

Z uvedeného dôvodu môžu obce a vyššie územné celky použiť tieto návratné finančné výpomoci (ďalej len "NFV")
v plnom rozsahu výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru,
prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podl'a Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom
v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01).

VYSVETLENIE POJMOV

Nehospodárskou činnosťou je bezodplatné poskytovanie tovarov/služieb širokej verejnosti. Za činnosti
nehospodárskeho charakteru možno považovať aj tie, v prípade ktorých je odplata len symbolická a ani z ďaleka
nepokrýva skutočné náklady.

Príklad:
Rekonštrukcia budovy mestského úradu, ktorá slúži len na činnosť úradu bez akéhokof'vek prenájmu tretej strane.
Podpora amatérskeho športu. Organizovanie nespoplatneného kultúrneho podujatia otvoreného pre širokú verejnosť.

Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočiva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.

V praxi, ale pri niektorých konkrétnych prípadoch nie je možné vylúčiť, že sa na podporenej infraštruktúre, ktorá má
prioritne slúžiť na nehospodárske činnosti, nebudú ako sprievodné aktivity poskytovať aj hospodárske činnosti, t. j.
od platné služby, ktoré za trhových podmienok poskytuje prijímate!' prostredníctvom verejne podporenej infraštruktúry.

Za splnenia určitých podmienok sa na takéto činnosti nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci. Ide o tzv. doplnkové
využitie na nehospodárske aktivity určenej infraštruktúry i na hospodárske aktivity. Na účely tohto rámca bude podl'a
Komisie táto podmienka splnená v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy
(napríklad materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita
pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu.
To znamená napr. do 20% z celkovej plochyči celkovej časovej kapacity, prípade kombináciu.

Príklad: Financovanie modernizácie telocvične strednej školy, ktorá je počas víkendov v rozsahu 12 hodín prenajímaná
verejnosti za trhovú cenu. Príslušná telocvičňa je k dispozícii bezodplatne žiakom, študentom
13 hodín denne počas pracovných dni. To znamená ročná kapacita je rozdelená nasledovne: 636 hodín ročne
komerčne využívané/3 445 hodín nekomerčného využitia = hospodár.ska činnosť predstavuje približne 18,46 %
na celkove ročnej kapacite infraštruktúry.

- _.--, .... " .. -.

Dovolené je financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktor~ho nehrozí (ani potenciálne)
narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Lokálny charakter majú činnpsti určené výlučne pre lokálne
obyvatel'stvo, bez zahraničných klientov alebo návštevníkov.

Príklad:
Oprava miestnej plavárne, v prípade ktorej je nepravdepodobné, že by prilákala návštfivníkov zo zahraničia. .

Bližšie informácie nájdete na:
http://www.statnapomoc.sk/?p=4684
http://www.statnapomoc.sk/wp-contentluploads/2016/12/0znamenie-o-pojme-pomoc ·SK.pdf





Stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Čadca k NFV

Vypracoval: JUDr. Ján Klučka

Názov: Návratná finančná výpomoc

Stav k: 30.06.2020

Subjekt: Mesto Čadca

Objem skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:

Bežné príjmy boli vo výške 19 953 258 EUR

Prehľad celkovej sumy dlhu:

Celková suma dlhu k 01.01.2020 predstavovala čiastku 7076550 EUR 35,47%

Celková suma dlhu k 31.03.2020 predstavovala čiastku 6901 127 EUR 34,59%

Celková suma dlhu k 30.06.2020 predstavovala čiastku 6 709185 EUR .... 33,62%

Čo sa týka druhej podmienky, tá nedosahuje hranicu 10% z 25% 9,78 %

Návratné zdroje financovania a ich hranice podľa §17:

Maximálna hranica 60% predstavuje čiastku 11 971 955 EUR

Hranica 58% predstavuje čiastku 11 572 890 EUR

Hranica 50% predstavuje čiastku 9 976 629 EUR
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Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mesta je hlavný
kontrolór mesta povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Plánované bezúročné návratné finančné vÝPomoci

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 sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho
územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok
2020.

Mesto Čadca plánuje prijať návratné finančné výpomoci vo výške 563.402,00 EUR.

Schválením bezúročnej finančnej výpomoci sa navýši celková suma dlhu na 7 272 587 EUR
čo predstavuje nárast o 2,83% oproti stavu k 30.06.2020 t.j. z terajších 33,62 na 36,45%

Záver:

Na základe vyššie uvedeného môže mesto prijať bezúročné návratné finančné
výpomoci vo výške 563 402 EUR. Poskytnuté peňažné prostriedky možno použit' len
do 31. decembra 2020.

V Čadci dňa 22.09.2020

JUDr. Ján Klučka - hlavný kontrolór mesta Čadca
.r:afV/l........ tt!. ! .


