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Návrh uznesenia  
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
 

A.  súhlasí 
 
1. s obstaraním 50 ks nízkopodlažných plne klimatizovaných autobusov Dopravným 
podnikom Bratislava, akciová spoločnosť. 
2. s financovaním nákupu nových autobusov vo výške max. 13 000 000,00 Eur formou 
dlhodobého investičného úveru. 

  
B.  žiada 

 
1. predstavenstvo a dozornú radu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť 
pripraviť a realizovať verejné obstaranie formou verejnej súťaže s elektronickou aukciou na 
celkom 50 ks nízkopodlažných plne klimatizovaných autobusov. 
 
2. predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť  
zabezpečiť dlhodobý investičný úver na predmet obstarávania s najnižšou možnou úrokovou 
sadzbou. 
 
3. primátora hlavného mesta SR Bratislavy a magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  
na poskytnutie súčinnosti pri zabezpečovaní financovania predmetu obstarávania.  
 

C. poveruje 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
na podpísanie patronátneho vyhlásenia hlavného mesta SR Bratislavy. 
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Dôvodová správa 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1284/2013 zo 
dňa 24.10.2013 bolo požiadané vedenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť 
(DPB, a.s.) aby predložilo okrem plánovaného obstarania 15 ks jednosmerných a 15 ks 
obojsmerných električiek a 80 ks trolejbusov návrh na obstaranie celkom 100 ks autobusov 
ako náhradu za najstaršie vozidlá, ktoré sa postupne vyradujú, vrátane návrhu finančného 
zabezpečenia formou bankového úveru. V zmysle predmetného uznesenia DPB, a.s. 
predkladá návrh financovania obnovy vozidlového parku pre MHD.  

 Pre zabezpečenie súčasnej kritickej situácie  uvažuje DPB, a.s.  v priebehu rokov 2014 
až 2015 s obstaraním 100 ks autobusov (v pomere 50 ks sólo, 50 ks kĺbových 
nízkopodlažných autobusov) formou dlhodobého investičného úveru na obdobie 8 rokov 
v predpokladanom objeme 26 miliónov €. 

V zmysle zaslanej žiadosti na financovanie úveru DPB, a.s. obdržala indikatívne 
ponuky od piatich komerčných bánk. Presná potreba zdrojov je výrazne ovplyvnená 
priebehom verejného obstarávania, termínom uzatvorenia kontraktu ako aj časového 
harmonogramu jednotlivých dodávok zazmluvnených autobusov. Predpokladané čerpanie 
úveru však v roku 2014 nepresiahne 13 mil. EUR.  

Predpokladaná výška úverového rámca je 26 mil. € s dobou splácania 8 rokov, v 
štvrťročných pravidelných splátkach. Vzhľadom k výške úveru, žiadna z bánk nepredložila 
ponuku na financovanie celého úverového rámca. V zmysle uvedeného predpokladáme 
spoločné financovanie viacerých komerčných bánk súčasne. Pri výpočte predpokladaných 
nákladov bolo uvažované s úrokovou sadzbou vo výške 3,85% p.a. 

 

 

rok 
úroková 
sadzba 

istina úrok ∑ 

2015 3,85% 1 625 000 500 891 2 125 891 
2016 3,85% 3 250 000 906 374 4 156 374 
2017 3,85% 3 250 000 779 164 4 029 164 
2018 3,85% 3 250 000 651 953 3 901 953 
2019 3,85% 3 250 000 524 743 3 774 743 
2020 3,85% 3 250 000 397 533 3 647 533 
2021 3,85% 3 250 000 270 322 3 520 322 
2022 3,85% 3 250 000 143 112 3 393 112 
2023 3,85% 1 625 000 23 852 1 648 852 

∑ 3,85% 26 000 000 4 197 944 30 197 944 
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Indikatívne ponuky od bánk predpokladajú predloženie resp. dodržanie uvedených 
podmienok zo strany DPB, a.s.: 

- Založenie predmetu účelu financovania 
- Patronátne vyhlásenie Hlavného mesta SR Bratislava 
- Vinkuláciu poistného plnenia zo založených aktív 
- Spísanie Notárskej zápisnice ako exekučného titulu 
- Hlavné mesto SR Bratislava, ako jediný akcionár DPB, a.s. musí  deklarovať zdroje na 

splácanie dlhovej služby a dlhová služba musí byť na ročnej báze zahrnutá do 
investičnej dotácie  

- Predĺženie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej 
dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave minimálne do doby splatnosti Úveru 

- Navýšenie Základného imania spoločnosti  

- Zverejnenie úverovej dokumentácie v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe  
k informáciám 

- Záväzné hodnoty finančných ukazovateľov 

- Záväzok smerovať adekvátnu časť svojich inkás na účty vedené v príslušných bankách 

 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. zabezpečuje verejnú hromadnú dopravu  v rozsahu 
uzatvorenom v zmysle Zmluvy o výkonoch o službách vo verejnom záujme. Avšak súčasný  
technický stav dopravných prostriedkov je nevyhovujúci, kapacita nedostatočná, kvalita 
cestovania sa zhoršuje. Zásadným problémom je zastaranosť dopravných prostriedkov a 
zanedbanie obnovy vozidlového parku má v súčasnosti nepriaznivý vplyv na prevádzkové 
náklady spoločnosti. 

 V záujme DPB, a.s. je zabezpečiť zvýšenie kvality a bezpečnosti poskytovaných 
služieb v oblasti MHD, čomu by výrazným spôsobom napomohlo obstaranie 100 ks 
autobusov v priebehu rokov 2014 a 2015, ktoré by prinieslo skvalitnenie cestnej dopravy, 
elimináciu poruchovosti vozidiel a ich následnej údržby, opráv a prehliadok.  

Dopravný podnik Bratislava, a.s. je pripravený v krátkom časovom horizonte na 
realizáciu verejného obstarania autobusov formou verejnej súťaže s elektronickou aukciou, 
vrátane jeho finančného zabezpečenia formou bankového úveru.  
 

 

 


