
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 V zmysle § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov je 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhradené rozhodovať 

o základných otázkach Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorou je i prijatie úveru 

alebo pôžičky samosprávneho kraja. 

  

II. Osobitná časť 

V nadväznosti na aktuálnu finančnú situáciu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja spôsobenú pandémiou COVID-19 a s tým súvisiaci výpadok dane z príjmov 

fyzických osôb, Trenčiansky samosprávny kraj požiadal Ministerstvo financií SR         

o  poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške  20 000 000 eur 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.  

I napriek snahe Trenčianskeho samosprávneho kraja financovať investičné 

akcie najmä z vlastných zdrojov, tieto nie sú postačujúce  na zabezpečenie 

odstránenia havarijného stavu komunikácií, mostných objektov a budov. Poskytnuté 

návratné finančné prostriedky umožnia  Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

pokračovať v rekonštrukcií ciest II. a III. triedy v pôsobnosti samosprávneho kraja, 

pomôžu zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy vybudovaním siete bezpečných 

cyklotrás, ako i prispejú k rozvoju cestovného  ruchu na území kraja. Modernizáciou 

budov Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

pre obyvateľov kraja, skvalitní život obyvateľov prostredníctvom lepšieho prístupu 

k sociálnym službám a zvýši kvalitu odborného vzdelávania a prípravu praktických 

zručností žiakov.   

 Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15. júla 2020 schválila 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 

20 000 000 eur pre Trenčiansky samosprávny kraj na opravy a rekonštrukcie ciest II. 

a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do 

majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych 

pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, 

vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Návratnú finančnú výpomoc je možné 

použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych 

pôsobností nehospodárskeho charakteru.  



Návratnú finančnú výpomoc môže Trenčiansky samosprávny kraj čerpať 

dvakrát ročne do 31.5. a do 30.11. v období rokov 2020 až 2022 na základe 

predloženej žiadosti najneskôr 30 dni pred poskytnutím. Návratná finančná výpomoc 

bude poskytnutá bezúročne. Splácanie návratnej finančnej výpomoci bude 

v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur  po dobu 10 rokov, 

počnúc rokom, v ktorom bola finančná výpomoc dočerpaná, resp.  nasledujúcim 

rokom od roku, v ktorom bola finančná výpomoc dočerpaná.  

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. 

  
Trenčiansky samosprávny kraj vykazoval k 1.1.2020 celkovú výšku dlhu na 

úrovni 28,49 %. Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov bola na 

úrovni 2,66 %. Ku dňu konania zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, t.j. k 28.9.2020 je výška úverovej zadlženosti 24,97 %. Suma 

splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a  splátok záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov  za obdobie január až september 2020 je na 

úrovni 1,77 %.  

Pri súčasnej úverovej zadlženosti  (úver ČSOB), po prijatí návratnej finančnej 

výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške      

20 000 000 eur a po prijatí návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 

v  čiastke 20 000 000 eur by výška dlhu k 28.9.2020 bola na úrovni 40,82 %. 

Ukazovateľ celkovej sumy dlhu, ktorý je podľa zákona stanovený vo výške 60 % zo 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, by nebol 

prekročený.   

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené schválením  

v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  

 

 

 

   


