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  kód uzn. 6.6 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 
 

 
1.  v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019, čerpanie úveru pre hlavné 

mesto SR Bratislavu v rámci 4. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of 
Europe Development Bank) vo výške 5 000 000,00 Eur pre potreby investícií do rozvoja 
a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry hlavného 
mesta SR Bratislavy, 

 
2.  v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019, podpísanie rámcovej zmluvy 

na čerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu vo výške 20 000 000,00 Eur 
pre plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy na základe najvýhodnejšej ponuky. 

 
B. splnomocňuje 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
 
1.  na zabezpečenie čerpania 4. tranže podľa bodu 1 tohto uznesenia, 
 
2. na zabezpečenie čerpania nového úveru podľa bodu 2 tohto uznesenia vo výške 

7 000 000,00 Eur pre rok 2017. 
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Dôvodová správa 

 
Návrh na načerpanie 4. tranže od Council of Europe Development Bank 

(CEB) a na načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavy 
 

V zmysle uznesenia č. 684/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016 mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet na rok 2017 – 2019, kde 
je súčasťou načerpanie poslednej 4. tranže úveru od Council of Europe Development 
Bank vo výške 5 000 000 Eur a načerpanie nového úveru vo výške 20 000 000 eur        
s 1. tranžou v roku 2017 vo výške 7 000 000,- eur. Z dôvodu naplnenia cieľov hlavného 
mesta pre rozpočet na roky 2017-2019 vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
rozpočtu na rok 2017 a zabezpečenia finančných zdrojov sa predkladá návrh na  schválenie 
načerpania 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy a podpísanie rámcovej zmluvy 
nového úveru a načerpanie 1. tranže tohto úveru.  

 Hlavné mesto SR Bratislavy načerpaním poslednej 4. tranže od Rozvojovej 
banky Rady Európy spolu s  načerpaním nového úveru dodržiava ukazovateľ 
zadlženosti v zmysle  § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Dokonca spoločne s  načerpaním oboch tránž úverov sa dosiahne za rok 2017 
najnižšia výška dlhovej zaťaženosti HM BA za posledných 10 rokov a to v hodnote 
49,85%, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného 
mesta, alebo sankcií zo strany štátu.  
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1. Čerpanie 4. tranže úveru od Council of Europe Development Bank  

 

 
 
Rámcová úverová zmluva č. 1814 (2013) bola uzatvorená medzi Rozvojovou bankou 

Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 
10.9.2014 vo výške 40 000 000,- Eur. Zo dňa 25.-26.6.2014 na základe uznesenia                            
č. 1612/2014, kde mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora 
na podpísanie Rámcovej úverovej zmluvy a na zabezpečenie čerpania 1. tranže vo výške 
20 000 000,- Eur. V dňoch 24.-25.6. 2015 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
splnomocnilo primátora na zabezpečenie čerpania 2. tranže vo výške 10 000 000,- Eur            
v zmysle uznesenia č. 198/2015. Dňa 16.8.2016 hlavné mesto načerpalo 3. tranžu od Council 
of Europe Development Bank vo výške 5 000 000,- Eur v zmysle uznesenia č. 532/2016 zo 
dňa 29.-30.6.2016. 

 
 

Výška celkového úverového limitu 
40 000 000,- EUR, 
vyplatená v  tranžách 

 Prvá tranža načerpaná dňa 29.9.2014 20 000 000,- Eur 
 Druhá tranža načerpaná dňa 6.7.2015 10 000 000,- Eur 
 Tretia tranža načerpaná dňa 16.8.2016 5 000 000,- Eur 

Štvrtá tranža predpoklad načerpania jún 2017 5 000 000,- Eur 
Úroková sadzba 3M EURIBOR + Marža 

 Marža 1. tranže 0,7 % p.a. FLOAT 
 Marža 2. tranže  0,36 % p.a. FLOAT 

Marža 3. tranže 0,65% p.a. FIX 

Účel úveru 
Financovanie dopravných projektov 
Hlavého mesta SR BA 

Obdobie čerpania tranže 3 roky 
Konečný deň  načerpania úveru 30.6. 2017 

Doba splatnosti úveru 
2029 ( 12 rokov od dňa poskytnutej 
poslednej tranže) 

Úrok z omeškania Úroková sadzba + 2,50 % p.a. 
 

 
Každý čiastkový projekt je schvaľovaný Rozvojovou bankou Rady Európy, ktoré zahŕňajú 
najmä výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej 
dopravnej infraštruktúry pre potreby Hlavného mesta SR Bratislava.  
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Prehľad čerpania jednotlivých tránž: 
Tranža 1. až 3. tranža  

 
Po dohode s bankou alokácia prostriedkov 1.-3. tranže boli zamerané na: 

- chod, podporu a modernizáciu dopravy, 
- opravu a obnovu dopravného značenia, 
- integrovanú dopravu, rozvoj mestskej hromadnej dopravy, 
- nosný systém MHD, 
- výmenu a opravu verejného osvetlenia, 
- opravu a výstavbu cestných komunikácií.  

 
V dňoch 2.-3.mája 2016 sa uskutočnila v Bratislave „Technical Mission for L/D 1814“, 
ktorá bola zameraná na kontrolu alokácie finančných prostriedkov z prvej tranže. Technical 
Mission bola vyhodnotená ako úspešná. 
 
4. tranža 

 
Návrh na čerpanie z úverovej zmluvy: 

 
Oblasť intervencie v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 1814(2013) je: 
 
zlepšenie životných podmienok v mestských a vidieckych oblastiach (komponent A) a 
ochrana životného prostredia (komponent B)  
 

1) zlepšiť životné podmienky v mestských oblastiach prostredníctvom 
spolufinancovania investícií do revitalizácie a modernizácie mestskej verejnej 
infraštruktúry 
 

2) ochranu životného prostredia modernizáciou a nahradením starých električiek a 
trolejbusov novými a efektívnejšími vozidlami.  
 

       V prvom sektore opatrení budú čiastkové projekty zahŕňať najmä výstavbu, 
rekonštrukciou alebo modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej 
infraštruktúry.  

 
V rámci tohto Komponentu Projektu budú však oprávnené aj ďalšie čiastkové projekty v 

oblasti výstavby, obnovy alebo modernizácie mestskej infraštruktúry, ako napríklad 
inžinierske siete, základné vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, sociálno-kultúrne alebo 
športové centrá, výstavba alebo rekonštrukcia domovov pre dôchodcov, ako aj čiastkové 
projekty umožňujúce lepšiu dostupnosť a efektivitu týchto služieb. Čiastkové projekty tiež 
môžu pokrývať výstavbu, obnovu a prestavbu budov na priestory určené na využitie na 
verejné služby.  

 
Čiastkové projekty spadajúce do sektora opatrení „Ochrana životného prostredia“ budú 

zamerané na opatrenia na úsporu energií, zníženie znečistenia ovzdušia, ochranu pred hlukom 
a čistejšie dopravné prostriedky a siete. Financované a realizované budú investičné čiastkové 
projekty najmä v sektore bratislavskej verejnej dopravy, i keď oprávnené sú aj investície do 
obnovy verejných budov zamerané na úsporu energií. 
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2. Čerpanie nového úveru 
 
Obstaranie nového úveru 
 
Predmetná zákazka bola zadaná v súlade s § 1 ods. 2 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“), na základe čoho hlavné mesto SR Bratislavy pristúpi 
k výberu poskytovateľa služby. Obstaranie „Úver - získanie finančných prostriedkov“ 
v sume 20 000 000,- eur bude ukončené uzatvorením a podpísaním rámcovej zmluvy 
s uchádzačom ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku. Úver bude použitý na plnenie funkcií 
hlavného mesta SR Bratislavy na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
na rok 2017 v zmysle schváleného uznesenia č. 684/2016 zo dňa 7.12.2016 – 8.12.2016, 
ktorým  mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo rozpočet na rok 2017 
– 2019 
 
Podmienky nového úveru sú, že sa jedná o rámcovú zmluvu s možnosťou postupného 
čerpania úveru v priebehu troch rokov. Začiatok čerpania úveru sa uskutoční v roku 2017, 
skončenie čerpania úveru v roku 2019, čerpanie v podobe tránž a to: v roku 2017 sedem 
miliónov eur, v roku 2018 osem miliónov eur a v roku 2019 päť miliónov eur s dobou 
splácania štyri roky od roku 2020 do roku 2023, ročne štyri miliónov eur s možnosťou 
mimoriadnych splátok a predčasného splatenia úveru v podobe žiadosti najmenej                  
15 pracovných dní pred dňom platby úrokov úveru, kde potreby hlavného mesta sa môžu 
meniť v jednotlivých rokoch. Schválenie načerpania každej jednotlivej tranže bude možné až 
na základe schválenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk v postupe zadania zákazky bola úroková sadzba 
vyjadrená v % p.a. viazaná na hodnotu 12 M EURIBOR, zaokrúhlená na 3 desatinné miesta. 
Všetky ostatné poplatky museli byť zohľadnené v ponuke každého uchádzača a nebudú 
predstavovať žiadne ďalšie náklady pre hlavné mesto SR Bratislavy. 
 
Postup: 
 
V súlade s postupmi zákona o verejnom obstarávaní, za účelom zabezpečenia 
transparentného, efektívneho a hospodárneho výberu poskytovateľa úverových služieb pre 
hlavné mesto boli oslovené banky, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky a pobočky 
zahraničných bánk na Slovensku, konkrétne 5 najväčších bankových inštitúcií poskytujúcich 
úverové služby: 

- Prima banka Slovensko, a.s.,  
- Československá obchodná banka, a.s.,  
- Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
- Všeobecná úverová banka, a.s.  
- Tatra banka, a.s..  

 
Z dôvodu ochrany dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo 
a z dôvodu, že zadanie zákazky bude ukončené až na základe schválenia tohoto materiálu,  sa 
v nasledovnej časti neuvádzajú  názvy jednotlivých subjektov, ale sú označené iba ich 
ponuky. Dňa 26.4.2017 boli v súlade s výzvou na predkladanie ponúk predložené nasledovné 
ponuky: 
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Ponuky Dátum a čas predloženia 

Úroková sadzba vyjadrená 
v % p.a. viazaná na 

hodnotu 12 M EURIBOR, 
zaokrúhlená na 3 desatinné 

miesta 
Ponuka 1 26.4.2017 15:34:23 1,000% 
Ponuka 2 26.4.2017 15:43:49 0,325% 
Ponuka 3 26.4.2017 15:50:12 0,480% 
Ponuka 4 26.4.2017 15:59:35 0,315% 
 
Na základe vyššie uvedenej tabuľky sa za najvýhodnejšiu ponuku v zmysle určeného kritéria 
na vyhodnotenie ponúk stala  ponuka č. 4. 
 
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bude proces výberu ukončený uzatvorením 
a podpísaním rámcovej zmluvy s uchádzačom, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe 
schválenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Schválený úver hlavné mesto SR Bratislavy navrhuje použiť na plnenie funkcií 
hlavného mesta a na financovanie investičných akcií, ktoré sú zapracované v Rozpočte 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019. Hlavné mesto v zmysle §17, ods.2  
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových 
výdavkov. Použitie získaných finančných zdrojov na rok 2017 uvádzame v prílohe č 1. 
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3. Prehľad o dodržiavaní § 17 zákona 583/2004 Z. z. z 23. septembra 2004 o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Hlavné mesto SR Bratislavy načerpaním poslednej 4. tranže od Rozvojovej banky Rady 
Európy spolu s  načerpaním nového úveru dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle  § 17 
ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokonca spoločne s  
načerpaním oboch tránž úverov sa dosiahne za rok 2017 najnižšia výška dlhovej 
zaťaženosti HM BA od doby platnosti zákona a to v hodnote 49,85%, čo predstavuje 
zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta, alebo sankcií zo strany 
štátu. 
 
  

Skutočnosť k 
31.12. 2014 

Skutočnosť k 
31.12. 2015 

Skutočnosť k 
31.12. 2016 

Po načerpaní 4. 
tranže od CEB 
a nového úveru 
k 31.12. 2017 

Bežné príjmy  P  220 711 096 238 108 614  269 437 148 - 

Dlhová služba 
HLMSR  

D  
110 811 500 127 311 500 127 311 500 134 311 500 

Ukazovateľ 
zadĺženosti v% 
( Dlh  D 
v danom roku / 
Príjmy P        za 
predchádza. 
rozpočtový rok 

 

51,85 % 57,68 % 53,47 %  49,85% 

 
 

 
   
 
 
Stanovisko Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy: Dňa 11.5.2017 mestská 

rada hlavného mesta SR Bratislavy neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani 
pozmeňovací, doplňujúci návrh/y.  
 



 

 

Primaciálne námestie 1, P.O. BOX 192, 814 99  Bratislava 
TELEFÓN FAX BANKOVÉ  SPOJENIE IČO INTERNET E-MAIL 
02/54414518 02/54415017 VÚB 6327-012/0200 603 481 www.bratislava.sk umk@bratislava.sk 

 

MESTSKÝ  KONTROLÓR  HLAVNÉHO  MESTA  SR  BRATISLAVY 

 

Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 

 

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania v roku 2017 
 
 
 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy“) obec môže na plnenie svojich úloh použiť  návratné zdroje financovania. Hlavné 
mesto SR Bratislava (ďalej HM SR Bratislava) návrhom rozpočtu na roky 2017-2019 prezentovalo záujem 
využiť  v roku 2017 na plnenie svojich úloh a cieľov nové návratné zdroje financovania. Na pracovnú 
poradu primátora bol predložený dňa 2.5.2017 pracovný návrh pod názvom „Návrh na načerpanie 4. 
tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie 
nového úveru pre HM SR Bratislava z novoprijímanej rámcovej úverovej zmluvy. Cieľom predloženého 
materiálu je získať splnomocnenie od mestského zastupiteľstva HM SR Bratislava pre primátora HM SR 
Bratislava  na zabezpečenie načerpania  4. tranže  úveru od  Rozvojovej  banky  Rady  Európy vo výške 
5 mil. eur a na zabezpečenie načerpania nového úveru podľa bodu 2 tohto uznesenia vo výške 7 000 000 
eur pre rok 2017 z novej rámcovej úverovej zmluvy  vo výške 20 miliónov eur. Pri prijímaní úveru od 
Rozvojovej banky Rady Európy bolo konštatované, že každé načerpanie podlieha samostatnému 
schvaľovaciemu procesu mestského zastupiteľstva. Žiadam HM SR Bratislava, aby v podobnej praxi  
schvaľovacieho procesu pokračovalo  aj  pri čerpaní  novej rámcovej úverovej  zmluvy, konkrétne pre rok 
2017 vo výške 7 000 000 eur. 
 
V zmysle ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej 
samosprávy a v zmysle zákona č. 426/2013 Z.z., dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa § 17 ods. 6 citovaného zákona preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. 
Prípadné porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou podľa odseku 6 
citovaného zákona je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií 
Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách  územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania,  
len ak: 
a) celková suma dlhu obce  
neprekročí hranicu 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, v súčasných 
podmienkach platných pre obce sa prekročenie hranice 60% sankcionuje zo strany štátu, v prípade 
prekročenia  50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka musí obec predložiť 
zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce alebo vyššieho územného 
celku spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie, 
a súčasne  
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
Obe podmienky musia byť splnené súčasne.  
 
HM SR Bratislavy spracovalo a na pracovnú poradu primátora predložilo analytický materiál, z ktorého 
vyplýva projekcia zadĺženosti  po načerpaní nových uverových zdrojov mesta podľa § 17 ods. 6 zákona o 
rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy k 31.12.2017 vo výške 49,85%,  čomu zodpovedá dlh 
v absolútnej výške 134 311 500 eur. Je v ňom uvedený aj vývoj absolútneho zadĺženia mesta, aj vývoj 
percentuálnej dlhovej zaťaženosti mesta od roku 2011 vo forme grafu. S uvedenou analýzou som sa po 
preverení podkladov stotožnil. Ďalej uvádzam, že v súčasnej   situácii  priaznivého vývoja úrokových 
sadzieb je účelné držať úverovú zadĺženosť HM SR Bratislavy tesne pod hranicou 50% pre roky 2017 a 
aj nasledujúce roky. Dlh narastie v roku 2017 len o 7 mil. eur, nakoľko v t.r. sa počíta so splátkou 5 mil. 
eur (polovica už bola uhradená) a fakticky  sa poskytuje možnosť nahradiť drahší úver lacnejším. Na 
vývoj dlhu som podrobne reagoval na str. 17 môjho stanoviska k aktuálne platnému rozpočtu 
schválenému v  decembri 2016. Vývoj prezentovaný na májové rokovanie mestského zastupiteľstva 



potvrdzuje, že mesto predložilo reálny návrh rozpočtu v oblasti zapojenia návratných (cudzích) zdrojov 
financovania. 
 
 
 
 
Záverom predkladaného stanoviska doporučujem, aby primátor predložil mestskému zastupiteľstvu 
a súčasne doporučujem, aby Mestské zastupiteľstvo HM SR Bratislava schválilo: 
 
1. ) načerpanie v rámci 4. tranže úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu od Rozvojovej 
banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 5 000 000 eur  
 
2.) podpísanie rámcovej zmluvy o úvere vo výške 20 mil. eur a zároveň načerpanie úveru pre hlavné 
mesto Slovenskej republiky Bratislava vo výške 7 000 000 eur,  
 
a to v súlade so schváleným rozpočtom na r. 2017 
 
 

 
 
 
V Bratislave, 9.5. 2017 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Peter Šinály, v.r. 
                                                                                          Mestský kontrolór 



 
Uznesenie č. 1612/2014 

zo dňa 25.-26.6.2014 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

splnomocňuje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1. na podpis Rámcovej úverovej zmluvy s Council of Europe development bank v celkovej 

rámcovej výške 40 000 000,00 Eur. 
 
 
2. na zabezpečenie čerpania tranže vo výške 20 000 000,00 Eur pri max. marži 0,85%  
        
                                                                           - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených 
organizácií. Schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy 
(Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a poskytnutie 
návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR. Plnenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 137/2015 časť B zo dňa 28. 5. 2015  

kód uzn.: 6.6 
     

Uznesenie č. 198/2015 
zo dňa 24. - 25. 6. 2015 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 
informáciu o výške úverov hlavného mesta SR Bratislavy a jemu podriadených organizácií 
a spoločností so 100 % majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. schvaľuje 

1. čerpanie v rámci 2. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Rozvojovej banky 
Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 10 000 000,00 Eur pre 
použitie na spolufinancovanie EÚ fondov, významných infraštrukturálnych investícií 
a dopravnej infraštruktúry a dopravných prostriedkov hlavného mesta SR  Bratislavy, 

a 
2. zároveň čerpanie úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu alebo prijatie návratnej finančnej 

výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 7 500 000,00 Eur pre použitie                              
na spolufinancovanie EÚ fondov, významných infraštrukturálnych investícií a dopravnej 
infraštruktúry a dopravných prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy podľa dostupnej 
alternatívy: 

 
alternatíva č. 1: Návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR. 
 
alternatíva č. 2: V rámci rozšírenia 2. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu                      

od Rozvojovej banky Rady Európy. 

C. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. na uzatvorenie Dohody 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 predpisov a § 262 a nasl. zákona                      
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

 
2. na zabezpečenie čerpania 2. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy podľa bodu 1 v časti 

B a bodu 2 v časti B tohto uznesenia - alternatíva 2. 

- - - 

 
 
 



 
 

 
Návrh na načerpanie 3. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of 
Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu 

Kód uzn.: 1.5.2 
6.6. 

 
 

Uznesenie č. 532/2016 
zo dňa 29.06.2016 – 30.06.2016 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. schvaľuje 
 

 
Načerpanie v rámci 3. tranže úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu od Rozvojovej banky 
Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 5 000 000,00 Eur pre potreby 
investícií do rozvoja a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej 
infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

B. splnomocňuje 
 

 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
 
na zabezpečenie čerpania 3. tranže podľa bodu A). 
        
 

                                                                - - - 



  
Výpis  

zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   
konaného d ňa 15.5.2017 

___________________________________________________________________________ 
 
k bodu 1 
Návrh na načerpanie 4.tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe 
Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu 
 
 
Návrh uznesenia 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča ho prerokovať na Mestskom zastupiteľstve 25.5.2017 
 
1. schváliť 
1.1 v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019, čerpanie úveru pre hlavné 
mesto SR Bratislavu v rámci 4. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of 
Europe Development Bank) vo výške 5 000 000,00 Eur pre potreby investícií do rozvoja 
a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry hlavného 
mesta SR Bratislavy, 
1.2 v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2017 - 2019, podpísanie zmluvy na čerpanie 
nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu vo výške 20 000 000,00 Eur pre plnenie 
funkcií hlavného mesta SR Bratislavy na základe najvýhodnejšej ponuky. 
 
2. splnomocniť 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2.1 na zabezpečenie čerpania 4. tranže podľa bodu 1 tohto uznesenia, 
2.2 na zabezpečenie čerpania nového úveru podľa bodu 2 tohto uznesenia vo výške 
7 000 000,00 Eur pre rok 2017 s doplnením o ú čel použitia finan čných prostriedkov – priloži ť 
zoznam projektov z tohto novona čerpaného úveru 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 11, za: 11 , proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 15.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 1 
 
 
Získané finančné zdroje na rok 2017 budú použité na: 
 
 
 

Cestná a pešia infraštruktúra 2 422 000,- 

Cyklotrasy 350 000,- 

Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy 800 000,- 

Starostlivosť o pamiatky a kapitálové výdavky príspevkových organizácií 1 101 500,- 

Kapitálové výdavky na ZUŠ 400 000,- 

Správa bytového a nebytového fondu – rekonštrukcie  bytových jednotiek 900 000,- 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. – spolufinancovanie investičných akcií 
z fondov EÚ  a Stavby a dlhodobý majetok 

3 033 591,- 

SPOLU 9 007 091,- 

 
 
 
 
Poznámka: Finančné zdroje na vyššie uvedené projekty sú vyčíslené vo vyššej hodnote ako 
výška 1. tranže úveru a budú použité podľa aktuálneho stavu a možnosti realizácie daných 
projektov. 
 
 
 
 


