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kód uzn. 6.6
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

A. odporúča
schváliť 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 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).

Dôvodová správa
Návrh na načerpanie 3. tranže od Council of Europe Development Bank (CEB)
V schválenom rozpočte na roky 2016-2018 zo dňa 10.12.2015 je súčasťou aj načerpanie 3.
tranže úveru od Council of Europe Development Bank vo výške 5 mil €. Z dôvodu splnenia cieľov
rozpočtu a zabezpečenie finančných zdrojov sa predkladá návrh na schválenie načerpania 3.
tranže úveru.
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.

Výška celkového úverového limitu
Prvá tranža načerpaná dňa 29.9.2014
Druhá tranža načerpaná dňa 6.7.2015
Tretia tranža predpoklad načerpania júl 2016
Úroková sadzba
Marža 1. tranže
Marža 2. tranže
Účel úveru
Obdobie čerpania tranže
Konečný deň načerpania úveru
Doba splatnosti úveru
Úrok z omeškania

40 000 000,- EUR,
vyplatená v tranžách
20 000 000,- Eur
10 000 000,- Eur
5 000 000,- Eur
3M EURIBOR + Marža
0,7 % p.a.
0,36 % p.a.
Financovanie dopravných projektov
Hlavého mesta SR BA
3 roky
30.6. 2017
2029 ( 12 rokov od dňa poskytnutej
poslednej tranže)
Úroková sadzba + 2,50 % p.a.

Každý čiastkový projekt je schvaľovaný Rozvojovou bankou Rady Európy.
1. tranža
Po dohode s bankou alokácia prostriedkov prvej tranže bola zameraná 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.

Náklady, ktoré banka považuje za oprávnené sú od 1. januára 2013 a následne 12 mesiacov pred
poskytnutím každej tranže.
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.
(viď príloha : Letter of Conclusions)
2. tranža
Bola schválená na čiastkové projekty, ktoré zahŕňajú najmä výstavbu, rekonštrukciu alebo
modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry pre potreby
Hlavného mesta SR Bratislava.
V zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 1814(2013) je v štádiu monitorovania.

3. 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 (vrátane
prevodov v prospech Dopravného podniku Bratislava).
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.
Hlavné mesto SR Bratislavy dodržiava zákon a načerpanie 3. tranže od Rozvojovej banky
Rady Európy neovplyvní 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.

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
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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.
---

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.06.2016
___________________________________________________________________________

1. Návrh na načerpanie 3.tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy ( Council of Europe
Development Bank) pre Hlavné mesto SR Bratislavu
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča MsZ schváliť 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 eur pre potreby investícií
do rozvoja a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry hlavného mesta SR
Bratislavy.
Hlasovanie:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa:0

Návrh na načerpanie 3. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe
Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu
Kód uzn.: 6.6.

Uznesenie 347/2016
zo dňa 16.06.2016
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
1. schváliť 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,
2. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy na zabezpečenie čerpania 3. tranže
podľa bodu 1 tohto uznesenia.
---

