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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. súhlasí

so znením Patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy pre Československú
obchodnú banku, a.s. v súvislosti s poskytnutím úverov spoločnosti METRO Bratislava, a.s.
na základe zmluvy o úvere č.6734/11/44676 zo dňa 27.12.2011 a zmluvy o úvere
č.6735/11/44676 zo dňa 27.12.2011.

B. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

podpísať Patronátne vyhlásenie podľa časti A. tohto uznesenia.



Dôvodová správa

Uznesením mimoriadneho mestského zastupiteľstva č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011 bolo
schválené v časti B. bod 4 prevzatie dlhodobého investičného úveru spoločnosťou METRO
Bratislava a.s. vo výške 9.139.339,20 € a v bode 5 zapracovať do rozpočtu hlavného mesta SR
Bratislava prostriedky na splácanie tohto úveru a jeho príslušenstva.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 412/2011 zo dňa 15.12.2011 bolo vyššie uvedené
uznesenie zmenené v bode 4. nasledovne :
1. V prvej vete sa vypúšťajú slová „dlhodobého investičného“.

2. Text poslednej vety „Výška celkového úveru je 9 139 339,20 EUR“

sa nahrádza textom

„Maximálna výška celkového úveru je 9.139.339,20 EUR, z čoho 1.500.000,- EUR je
existujúci úver uzatvorený v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1213/2010 zo
dňa 4.11.2010 (viď bod 4.7) a splatný v roku 2012, a zostávajúca časť bude riešená
kombináciou kontokorentného úveru vo výške do 500.000,- EUR a investičného úveru vo
výške do 7.139.339,20 EUR so splatnosťou do konca roka 2015.“

Na vypracovanie ponuky na poskytnutie predmetných úverov spoločnosť oslovila nasledovné
banky: ČSOB, Tatrabanku, VÚB a Volksbank. Z uskutočneného výberového konania vyšla ako
najvýhodnejšia indikatívna ponuka predložená Volksbank Slovensko, a.s., ktorá však počas
rokovaní o úverových zmluvách od ponuky odstúpila a preto boli vedené ďalšie rokovania
s druhým v poradí - bankovým domom Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18,
Bratislava 815 63, IČO: 36 854 140 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
vložka č. 4314/B, oddiel: Sa (ďalej len ako „ČSOB“). Na základe uvedeného spoločnosť METRO
Bratislava, a. s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881 zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 1575/B, oddiel: Sa uzavrela s ČSOB dňa 27.12.2011:
Ad. 1/ Zmluvu o  úvere č. 6734/11/44676 (ďalej len „Úverová zmluva č. 1), na základe ktorej a za
splnenia podmienok v nej uvedených, súhlasila poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky formou
účelového úveru na financovanie prípravných prác a inžinierskej dokumentácie k projektu nosného
systému MHD;
a súčasne
Ad. 2/ Zmluvu o  úvere č. 6735/11/44676 (ďalej len „Úverová zmluva č. 2), na základe ktorej a za
splnenia podmienok v nej uvedených, súhlasila poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky formou
kontokorentného úveru až na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov.

Základné úverové podmienky uzatvorených zmlúv sú nasledovné:

Zmluva o účelovom úvere č.
6734/11/44676

Zmluva o kontokorentnom úvere
č. 6735/11/44676

Výška úveru 6 640 000,00 € 500 000,00 €

Spracovateľský
poplatok

16.600,- € 1.000,- €

Záväzková
provízia

0,15% p.a. mesačne z

nevyčerpanej časti

0,10% p.a. mesačne z

nevyčerpanej časti úveru
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Úroky : pohyblivá úroková sadzba s

prechodnou fixáciou, ktorá sa

skladá z referenčnej úrokovej

sadzby - EURIBOR 3-

mesačný+marža 2,18% p.a.

pohyblivá úroková sadzba -

referenčná úroková sadzba

EONIA+marža 1,74% p.a.

Z Úverovej zmluvy č. 1 a rovnako z Úverovej zmluvy 2 vyplýva podmienka na vystavenie
a predloženie Patronátneho vyhlásenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy banke a to
do 30 dní odo dňa uzavretia úverových zmlúv.

Text patronátneho vyhlásenia je odvodený z patronátneho vyhlásenia, ktoré Hlavné mesto SR
Bratislava vystavilo v septembri 2011 pre ČSOB, a.s. v súvislosti s poskytnutím úveru pre
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
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H L A V N É   M E S T O   SLOVENSKEJ   REPUBLIKY  BRATISLAVA

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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. - primátorom
(v ďalšom texte len „Vyhlasovateľ“ )

p r e d k l a d á

v súvislosti s poskytnutím úverov spoločnosti

METRO Bratislava, a. s.
Primaciálne nám. 1, 811 01  Bratislava

IČO: 35 732 881
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

vložka č. 1575/B, oddiel: Sa,

(v ďalšom texte len „Dlžník“)

toto

P a t r o n á t n e   v y h l á s e n i e

určené pre poskytovateľa úverov:

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, Bratislava 815 63,

IČO: 36 854 140
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Vložka č. 4314/B, Oddiel: Sa,

(v ďalšom texte len „Banka“)

Štatutárni zástupcovia spoločnosti Dlžník (ďalej len „Dlžník“) informovali Vyhlasovateľa tohto
Patronátneho vyhlásenia o tom, že Banka ako veriteľ uzavrela :
Ad. 1/ dňa 27.12.2011 Zmluvu o  úvere č. 6734/11/44676 (ďalej len „Úverová zmluva č. 1), na
základe ktorej a za splnenia podmienok v nej uvedených, súhlasila poskytnúť Dlžníkovi peňažné
prostriedky formou účelového úveru až do výšky 6.640.000,- EUR (slovom: šesť miliónov
šesťstoštyridsať EUR) na financovanie prípravných prác a inžinierskej dokumentácie k projektu
nosného systému MHD;
Ad. 2/ dňa 27.12.2011 Zmluvu o  úvere č. 6735/11/44676 (ďalej len „Úverová zmluva č. 2), na
základe ktorej a za splnenia podmienok v nej uvedených, súhlasila poskytnúť Dlžníkovi peňažné
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prostriedky formou kontokorentného úveru až do výšky 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc EUR)
na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov;
(ďalej len „Úvery“). V súvislosti s Úvermi a  Úverovou zmluvou 1 a Úverovou zmluvou 2,
s obsahom ktorých sa Vyhlasovateľ oboznámil, Vyhlasovateľ vyhlasuje, že:

(a) vlastní 66% majetkový podiel na základnom imaní Dlžníka a po dobu trvania úverového vzťahu
v zmysle podmienok Úverovej zmluvy 1 a Úverovej zmluvy 2 bez písomného súhlasu Banky
nezníži tento svoj majetkový podiel na základnom imaní Dlžníka a ani neumožní zvýšenie
základného imania Dlžníka zo strany tretej osoby, za predpokladu, že Banka bezdôvodne
neodmietne predaj majetkového podielu Vyhlasovateľa na majetku Dlžníka alebo jeho časti, alebo
zvýšenie základného imania Dlžníka, pokiaľ pôjde o prevod na spoločnosť alebo zvýšenie
základného imania Dlžníka prostredníctvom spoločnosti, bonita ktorej bude Bankou akceptovateľná
a to spôsobom, ktorý nezhorší postavenie Banky ako veriteľa z Úverov;

(b) počas celej doby trvania Úverov neobmedzí obchodnú spoluprácu s Dlžníkom a nepostúpi alebo
nezaloží svoje pohľadávky voči Dlžníkovi tretej osobe;

(c) počas celej doby trvania Úverov bude dodržiavať podmienky existujúcich zmlúv uzavretých
s Dlžníkom a to (i) Zmluvy zo dňa 08.07.1998 v znení jej neskorších dodatkov, a/alebo (ii)
uvedenej zmluve podobných zmlúv;

(d)  počas celej doby trvania Úverov bude Dlžníka riadiť takým spôsobom a zabezpečí , aby bol
Dlžník Banke schopný riadne a včas plniť všetky svoje záväzky z Úverovej zmluvy 1 a Úverovej
zmluvy 2; predovšetkým sa zaväzuje zapracovať do návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok
počas doby trvania Úverov v zmysle Úverovej zmluvy 1 a Úverovej zmluvy 2 taký objem
finančných prostriedkov pre Dlžníka, ktorý mu zabezpečí splnenie všetkých splatných záväzkov
vyplývajúcich z Úverovej zmluvy 1 a a Úverovej zmluvy 2 voči Banke;

(e) počas celej doby trvania Úverov zachová svoj vplyv na hospodárenie Dlžníka a finančné
riadenie Dlžníka bez zásadných negatívnych dopadov na hospodársky výsledok Dlžníka;

(f)  počas celej doby trvania Úverov v zmysle Úverovej zmluvy 1 a Úverovej zmluvy 2 nedôjde
k zmene hlavného predmetu činnosti Dlžníka, ktorým je „inžinierska činnosť, okrem vybraných
činností v stavebníctve“, „činnosť stavebného dozoru“, „dopravné stavby – pozemné a miestne
komunikácie, koľajová doprava“, „vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na
vypracovavánie návrhov a projektovej dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, vrátane ich
vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácii budov a obnovy stavebných
pamiatok“ a nedôjde ani k prevodu aktivít hlavného predmetu Dlžníka na tretiu osobu.

Toto Patronátne vyhlásenie robí Vyhlasovateľ v presvedčení, že zostane platné a účinné a na
základe jeho obsahu bude Vyhlasovateľ konať v súlade s týmto Patronátnym vyhlásením aj pre
prípad, ak budú práva a povinnosti z Úverov následne zmenené formou dodatkov k Úverovej
zmluve 1 a Úverovej zmluvy 2 alebo v dôsledku prevodu práv a povinností Banky z Úverovej
zmluvy 1 a Úverovej zmluvy 2 a to za podmienky, že Vyhlasovateľ bude o týchto pripravovaných
zmenách a navrhovaných dodatkoch vopred informovaný.

Toto Patronátne vyhlásenie, ako jednostranný právny úkon Vystaviteľa, sa spravuje právom
Slovenskej republiky.

Toto Patronátne vyhlásenie nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom jeho
doručenia Banke a zaniká úplným splnením všetkých záväzkov Dlžníka vyplývajúcich
z predmetných Úverov a Úverovej zmluvy 1 a Úverovej zmluvy 2 voči Banke. Toto Patronátne
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vyhlásenie tvorí súčasť Úverovej zmluvy 1 a Úverovej zmluvy 2 a je vyhotovené v troch
rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Banka, Dlžník a Vyhlasovateľ.

V Bratislave, ..................

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

        doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
     primátor








