Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 6.10.2020
prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
Návrh programu 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Návrh na podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v r. 2020
5. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a rokovanie zahájil o 18:05 hod. Konštatoval, že sú prítomní
všetci 5 poslanci OZ z celkového počtu 5 a že zasadnutie je uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľku p. Adrianu Szántó a za overovateľa zápisnice obce určil
p. Valériu Levákovú. Za členov návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení poslanci Maraček, Húdik
a Szántóová.
3.

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Poslanci navrhovaný
program rokovania jednohlasne schválili. Návrh programu bol na úradnej tabuli obce a na domovskej
internetovej stránke obce zverejnený dňa 02.10.2020.
4. Návrh na podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v r. 2020
Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na
poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú
situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“), a to
predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok dane
z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 predstavuje podľa
prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020 u vyšších územných celkov sumu 52
075 tis. eur. Pre Obec Horný Pial tento výpadok predstavuje 3 187 eur. Bezúročná návratná finančná
výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností bude poskytnutá na základe
žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa
prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v
rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej
samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom
režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby
Prostriedky z návratnej finančnej výpomoci budú použité najmä na financovanie bežných výdavkov
Obce Horný Pial, ktoré sú predmetom schválenia úpravou rozpočtu obce v roku 2020 schvaľovanou
obecným zastupiteľstvom.
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Sumarizácia základných podmienok návratnej finančnej výpomoci:
Veriteľ:
Dlžník:
Objem:
Účel:
Čerpanie:
Splatnosť:
Splácanie:
Úroková sadzba:
Zabezpečenie:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Obec Horný Pial
3 187 eur
Financovanie výkonu samosprávnych pôsobností obce
2020
2027
rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka v r.
2027
0 % (bezúročná)
bez zabezpečenia

Plnenie podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci:
Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
494/2020 zo dňa 12.8.2020 môže obec prijať, len ak a) celková suma dlhu vyššieho územného celku
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. 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.
Plnenie uvedených podmienok preveril hlavný kontrolór obce. Obec Horný Pial nemá ku dňu
5.10.2020 prijatý žiadny návratný zdroj financovania už či vo forme bankového úveru, prípadne
investičného dodávateľského úveru.
Bežné príjmy obce Horný Pial za predchádzajúce rozpočtové obdobie (2019) podľa FIN 1.12 k
31.12.2019 boli vo výške 98 348,89 €. V prípade prijatia návratných zdrojov financovania
poskytnutých MF SR za účelom kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 vo výške 3 187 € bude celková výška dlhu predstavovať 3 187 € čo je 3,24 % bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2019). Zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy stanovuje limit pre sumu splátok návratných zdrojov financovania na 25 % bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej
únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, čím sa
myslia bežné granty a transfery (ekonomická klasifikácia 311, 312 a 331). Zároveň však platí v zmysle
§ 17 ods. 8 posledná veta, že do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich
jednorazového predčasného splatenia.
Vzhľadom na fakt, že splácanie poskytnutých prostriedkov je posunuté až na obdobie roku 2024
pre aktuálny rok nie je potrebné vyhodnocovať splnenie tejto podmienky pre prijatie uvedených
návratných zdrojov financovania.
Po prerokovaní vyššie uvedeného poslanci jednohlasne schválili prijatie návratnej finančnej
výpomoci a poverili starostu obce podaním žiadosti a podpísaním zmluvy.
5. Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 19.00 hod.
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V Hornom Piale, dňa 06.10.2020
Zapísala: Adriana Szántó

Overila : Valéria Leváková,
zástupkyňa starostu

Ľudovít H ú d i k
starosta obce

........................................................
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UZNESENIE
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného
dňa 06.10.2020
uznesenie č.99/2020 –

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva
volí
za členov návrhovej komisie pre zasadnutie OZ dňa 6.10.2020 poslancov p.
Húdika, Maračeka a Szántóovú.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková, Sléherová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 07.10.2020
uznesenie č.100/2020 –

Ľudovít Húdik, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 12 ods.5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje
program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková, Sléherová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 7.10.2020
uznesenie č.101/2020 –

Ľudovít Húdik, starosta obce
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial v súlade s § 11 ods.4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu
návratných zdrojov financovania na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020.
2. schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných
aktív poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre Obec
Horný Pial vo výške 3 187 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a
3. splnomocňuje starostu obce Horný Pial k podpisu zmluvy o poskytnutí
návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií a Obcou Horný
Pial a dokumentov potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci.
Prítomní: 5 z 5
Za: 5 ( Szántóová, Maraček, Húdik, Leváková, Sléherová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Hornom Piale, dňa 7.10.2020

Ľudovít Húdik, starosta obce
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