
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom 

financií SR zo štátnych finančných aktív vo výške 20 000 000 eur 

 

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.  

Na základe Dohody o prechode majetku a s ním súvisiacich práv a povinností 

z vlastníctva štátu v správe Slovenskej správy ciest na Trenčiansky samosprávny 

kraj, uzavretej podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov zo dňa  29.12. 2003 prešli k  

01.01.2004  do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja cesty II. a III. triedy.  

Následne Trenčiansky samosprávny kraj zriadil k 01.01.2004 príspevkovú 

organizáciu – Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja na zabezpečenie 

správy a údržby delimitovaného majetku (ciest, mostov a cestného príslušenstva).  

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  má vo svojej správe  1 482 

km ciest II. a III. triedy a 643 mostných objektov. Súčasný stavebnotechnický stav 

ciest II. a III. triedy, ako aj mostných objektov je neuspokojivý.  Z celkovej dĺžky ciest 

II. triedy, t.j. 347 km  je 25,84 km ciest v nevyhovujúcom stave a 21,811 km ciest 

v havarijnom stave, čo predstavuje  cca 6%. Z celkovej dĺžky  ciest III. triedy, t.j. 1 

135 km je v nevyhovujúcom stave 211,396 km a v havarijnom stave 9,865 km, čo 

predstavuje cca 1 %. U mostných objektov z celkového počtu 643 mostných objektov 

je 56 mostných objektov (t.j. 9%) zaradených do stupňa č. VI. – veľmi zlý 

stavebnotechnický stav  a 114  mostných objektov zaradených do stupňa V. – zlý 

stavebnotechnický stav. 

 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. 

 Vyšší územný celok môže prijať návratnú finančnú výpomoc, len ak  

a) celková suma dlhu 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. 

 

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  

5 522 741 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 50 % zo 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, by nebol 

prekročený.   



Ukazovateľ 

Údaje o výške dlhu  

 k 31.12.2019 k 28.9.2020 

Súhrn záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov financovania  41 896 093,20 65 727 975,39 

Súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov  x x 

Súhrn ručiteľských záväzkov  x x 

Celkový dlh v súlade s ustanovením § 17 odst.7 zákona č. 583/2004 
Z.z. 41 896 093,20 65 727 975,39 

Celkový dlh  (po uplatnení § 17 odst.8 zákona 583/2004 Z.z.) 41 896 093,20 65 727 975,39 

  
  Splátky istiny  2 242 052,00 1 681 539,00 

Splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom  441 400,58 278 025,74 

Suma splátok návratných zdrojov  financovania, vrátane úhrady 
výnosov  2 683 452,58 1 959 564,74 

Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roku spolu (FIN 1-12, časť 
I. vrátane RO) 147 060 118,04 161 030 642,56 

Suma prostriedkov znižujúcich skutočné bežné príjmy predch. roka 
(§ 17, ods.6, písm. b) 46 170 219,25 50 294 990,62 

Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roku (upravené podľa § 
17ods. 6, písm. b)* 100 889 898,79 110 735 651,94 

  
  Ukazovatele dlhu v %:         

a) § 17 ods. 6 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. 28,49 40,82 

b) § 17 ods. 6 písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z. 2,66 1,77 

 
   

Prvé čerpanie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 

navrhujeme v roku 2021 a to vo výške 10 000 000 eur a v roku 2022 vo výške 

10 000 000 eur.   

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené schválením  

v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

 

Príloha: Návrh Zmluvy o NFP  

 

 

 

 

  


