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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 
A. berie na vedomie 

 
 

1. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: 

 

1. č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 04. 1994 v znení uznesenia č. 798/2021 časť B   

bod 5 podbod 5.1 zo dňa 29. 04. 2021 

2. č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 

 

 

B. schvaľuje 
 

 
2. Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

č. 1204/2022 v časti A v bodoch 1 a 2 zo dňa 28. 4. 2022   
 

v časti A bode 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1204/2022 zo dňa 28. 4. 2022 zmenu čísla rámcovej zmluvy nasledovne: 

 

pôvodné číslo rámcovej zmluvy v  znení „2019 05968“ sa nahrádza číslom „2019 0529“, 

 

v časti A bode 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1204/2022 zo dňa 28. 4. 2022 zmenu čísla úveru: 

 

pôvodné číslo úveru v znení „0339/20/0100“ sa nahrádza číslom „0339/20/80100“. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
1.1 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 

Plniteľ úlohy:  Ing. Alexander Dobiaš, riaditeľ sekcie financií   

 
Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy 
Uznesenie č. 646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994 v znení uznesenia č. 789/2021 časť B bod 
5 podbod 5.1 zo dňa 29. 4. 2021 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. ukladá 

 

riaditeľovi magistrátu 

predkladať namiesto ústnej informácie Mestskému zastupiteľstvu  hlavného  mesta  SR  

Bratislavy na každom zasadaní písomnú informáciu  o  stave  rozpočtového  hospodárenia  

hlavného  mesta SR Bratislavy. 

 

T: trvale 

TK: k 30. 9. 

 

v znení uznesenia č. 798/2021 časť B bod 5 podbod 5.1 zo dňa 29. 4. 2021 

 

„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
B. žiada 

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

1. za 1. kvartál každoročne do 31. 5. písomnú informáciu  o rozpočtovom hospodárení 

hlavného mesta SR Bratislavy  

2.  za 1. a 2. kvartál každoročne do 30. 9. písomnú informáciu o plnení príjmov 

a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok,  

3. za 1. až 3. kvartál každoročne do 30. 11. písomnú informáciu  o rozpočtovom 

hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy  

4. za 1. až 4. kvartál najneskôr do 30. júna v súlade s § 16 ods. 12 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov - záverečný účet  hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

 

 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy bola predložená na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 05. 2022 pod 

písm. b).     
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1.2. 
Nositeľ uznesenia: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu 

Plniteľ úlohy:  JUDr. Andrej Bednárik, riaditeľ sekcie správy  nehnuteľností 
 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy splatných k 31. 01. 2013 
Uznesenie č. 971/2013 časť C zo dňa 27. 02. 2013 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

C. žiada 

 

riaditeľa magistrátu 

o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch 

vo forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 

posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú 

a celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 

Vždy s materiálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 

okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 

zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za 

jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo 

februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január. 

 
 
Plnenie uznesenia: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Predmetný informačný materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. 05. 2022 pod písm. d). 
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2. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 1204/2022 v časti A bodoch 1 a 2 zo dňa 
28. 4. 2022   

 

 

Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 z rámcovej úverovej zmluvy 
č. 2019 052968 od Európskej Investičnej banky, zo Zmluvy o účelovom úvere 
č. 0339/20/0100 od Československej obchodnej banky, a. s. a zo Zmluvy o úverovom 
rámci č. 000290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 
pobočka zahraničnej banky, pre hlavné mesto SR Bratislavu 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. schvaľuje 

 

1. čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu od 

Európskej investičnej banky do sumy 15 000 000,00 eur podľa rámcovej zmluvy č. 2019 

052968 pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 

2. čerpanie 3. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a.s., do  

sumy 5 000 000,00 eur podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 zo dňa 15. 07. 

2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

3. čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, do sumy 10 000 000,00 eur zo zmluvy 

o úverovom rámci č. 00290/CORP/2020 zo dňa 16. 07. 2020 na financovanie 

prevádzkových potrieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a dodatku č. 1 

zo dňa 06. 07. 2021 o predĺžení platnosti úverového rámca na dobu neurčitú, 

4. čerpanie úverov podľa predchádzajúcich bodov pri zohľadnení dodržiavania pravidiel 

používania návratných zdrojov financovania v súlade s § 17 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade so schváleným rozpočtom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na rok 2022. 

 
B. splnomocňuje 

 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

1. na akceptovanie podmienok 2. tranže úveru Európskej investičnej banky vyplývajúcich   

z rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou, pri splatnosti tranže 20 

rokov, na akceptovanie najvýhodnejšej dĺžky fixácie úrokových sadzieb zo strany 

Európskej investičnej banky na základe súčasnej hodnoty dlhovej služby tranže a na 

zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov tranže úveru Európskej investičnej 

banky v roku 2022 podľa časti A bodu 1 tohto uznesenia a v rozsahu tohto 

splnomocnenia, 

   2. na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov 3. tranže  úveru Československej 

obchodnej banky, a.s., v roku 2022 podľa časti A bodu 2 tohto uznesenia a v rozsahu 

tohto splnomocnenia, 
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  3. na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov úveru UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s, pobočka zahraničnej banky, v roku 2022 podľa časti A bodu 3 tohto 

uznesenia. 

 
 
Zmena textu: 
 

v časti A bode 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1204/2022 zo dňa 28. 4. 2022 sa mení číslo rámcovej zmluvy nasledovne: 

 

pôvodné číslo rámcovej zmluvy v  znení „2019 05968“ sa nahrádza číslom „2019 0529“, 

 

v časti A bode 2 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 1204/2022 zo dňa 28. 4. 2022 sa mení číslo úveru nasledovne: 

 

pôvodné číslo úveru v znení „0339/20/0100“ sa nahrádza číslom „0339/20/80100“. 
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