
OBEC PETROBICE
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

013 53 Petrovice 80

STANOVISKO
hlavného kontrolóra obce Petrovice k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratnej finančnej výpomoci z verejných zdrojov z Ministerstva financií
SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce
preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich
prijatím.

Obec Petrovice odôvodňuje potrebu prijatia návratnej finančnej výpomoci tým, že v
roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú fmančnú
situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19. Dôsledkom
pandémie vznikla nepriaznivá fmančná situácia z dôvodu poklesu príjmov obce. Tento bol
zapríčinený výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok dane z príjmov fyzických
osôb podľa predpokladu MF SR oproti predpokladanej prognózy vývoja MF SR pre obec
Petrovice predstavuje sumu 29 589,- €.

Výška návratnej finančnej výpomoci môže byť 29 589,- € a obec Petrovice moze
o ňu požiadať najneskôr do 31. 10. 2020 a povinná ju vyčerpať do 31. 12. 2020. Návratná
finančná výpomoc (ďalej aj "NF V") môže byť použitá len na financovanie výkonu
samosprávnych pôsobností obce - na nehospodársku činnosť, ako aj na kompenzáciu
výdavkov už čerpaných v priebehu roka 2020. Začiatok splácania je 1/2024 a splatnost'
NFV je do roku 2027 v rovnomemých ročných splátkach. NFV je bezúročná a nie je
viazané žiadnym zabezpečením.

Obec Petrovice predkladá obecnému zastupiteľstvu Návrh na prijatie NFV v celkovej
výške do 29 589,- € na financovanie výdavkov, ktoré musia byť schválené obecným
zastupiteľstvom a následne úpravou rozpočtu obce zapracované k použitiu.

Hlavná kontrolórka obce vychádzala vo svojom stanovisku z preverených podmienok
vychádzajúc z výkazov obce FIN.

Plnenie zákonných limitov k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných
zdrojov financovania

Návratnú finančnú výpomoc v zmysle Uznesenia vlády SR Č. 494/2020 z 12.08.2020
môže obec prijať, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 50 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a 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 obce z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky



poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu.

Zároveň pre prijatie návratných zdrojov financovania musia byť dodržané podmienky §
17 ods. 6 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "zákon Č. 583/2004 Z. z.").

Splnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. a v zmysle
Uznesenia vlády SR č. 494/2020 z 12. 08. 2020

Údaje obce Petrovice, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania:

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019:
Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019
bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy:

1129 392,68 €

1 002 220,68 €

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:
1. Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2019 predstavujú sumu 1 002 220,68 eur,
z toho 50% je 501 110,34 Eur.
Celková suma dlhu obce k 31. 12.2019 je vo výške 116462,25 € + 29589 € = 146051,25 €
Celková suma dlhu obce je k 31. 8.2020 146051,25 € čo predstavuje 14,57 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ako vyplýva z prepočtu, obec neprekročila stanovené % dlhu v zmysle ustanovenia
§ 17 ods. 6 písm. a) zákona Č. 583/2004 Z. z.

Obec Petrovice pri prijatí NFV neprekročí stanovenú percentuálnu výšku dlhu 50 %
v zmysle Uznesenia vlády SR č.494/2020 z 12. 08. 2020 pri porovnaní sumy dlhu obce k
30.06. 2020 na skutočné bežné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roka 2019, keď tento
podiel bol vo výške 15,33 %.

Zároveň obec nebude prekračovať stanovenú percentuálnu výšku dlhu 50 % v zmysle
Uznesenia vlády SR č. 494/2020 z 12. 08. 2020 pri porovnaní sumy predpokladaného dlhu
k31. 12. 2020 na skutočné bežné príjmy roku 2019, keď tento podiel dlhu bude vo výške
14,57 %.

Splnenie podmienky v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a v zmysle
Uznesenia vlády SR č. 494/2020 z 12. 08. 2020

2. Ukazovateľ splátok k 31. 12.2019
25% zo sumy 1 002220,68 eur = 250555,17 eur
Suma splátok k 31.12.2019 je 41 043,45 eur
Suma splátok predstavuje 4,09 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.
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Obec neprekračuje stanovenú percentuálnu výšku 25 % sumy predpokladaných
ročných splátok návratných zdrojov fmancovania aj v zmysle Uznesenia vlády SR
č.494/2020 z 12. 08. 2020 vrátane úhrady výnosov k 30. 06. 2020 zo skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2019. Podiel sumy splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov k 30.06.2020 na bežné príjmy rozpočtového roka 2019
je vo výške 4,09 %.

Zároveň obec nebude prekračovať stanovenú percentuálnu výšku 25 % sumy
predpokladaných ročných splátok návratných zdrojov financovania aj v zmysle Uznesenia
vlády SR Č. 494/2020 z 12. 08. 2020 vrátane úhrady výnosov na rok 2020 zo skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2019. Podľa očakávaného
dodržiavania vyššie citovaných podmienok splácania návratných zdrojov financovania obec
v roku 2020 je predpokladaný podiel sumy ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov v roku 2020 na bežné príjmy rozpočtového roka 2019
vo výške 4,09 %, pričom splátky NFV budú mať vplyv na splátky až v roku 2024.

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 8 zákona Č. 583/2004 Z. z. sa do sumy ročných splátok
návratných zdrojov financovania podľa ods. 6 písm. b) tohto zákona nezapočítava suma ich
jednorazového predčasného splatenia.

Záver

Na záver konštatujem, že obec splňa všetky predpísané zákonné podmienky pre prijatie
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych fmančných aktív poskytnutej Ministerstvom
fmancií Slovenskej republiky pre obec Petrovice vo výške 29 589,- € na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 a tiež Uznesenia vlády SR Č. 494/2020 z 12. 08.2020.

Petrovice, dňa 14. 09. 2020

li/fin-ll
Bc. Jozefina Šipková
hlavný kontrolór obce

- 3 -


