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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

 
A. berie na vedomie 

 
stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu úveru 
 
 

B. schvaľuje 
 
ALT. 1. 
 
prijatie investičného úveru vo výške maximálne 600 000 Eur, s dobou splácania 10 rokov, 
s fixnou úrokovou sadzbou 0,75 % p.a., od Všeobecnej úverovej banky, a.s. za účelom 
financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén) 

 
 

ALT. 2. 
 
prijatie investičného úveru vo výške maximálne 600 000 Eur, s dobou splácania 10 rokov, 
s variabilnou úrokovou sadzbou 12 M EURIBOR + 0,35 % p.a. od .......................................... 
za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén) 
 

 
C. poveruje 

 
starostku podpísať úverovú zmluvu vo výške úveru zodpovedajúcej rozdielu medzi cenou 
diela (podľa výsledku verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie bazéna) 
a vlastnými zdrojmi mestskej časti (resp. inými získanými a zabezpečenými zdrojmi na 
predmetný účel), maximálne do výšky 600 000 Eur. 

 
 
 

Dôvodová správa 
 

Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských 
objektov a zariadení (školský bazén) 

  
 
Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 268/2016/E zo dňa 20.12.2016, miestne zastupiteľstvo 
poverilo starostku: „vykonať výberové konanie na financujúcu banku a predložiť ponuku 
úveru na rokovanie zastupiteľstva“, v súvislosti so zámerom rekonštrukcie bazéna a 
naplnenia požiadaviek jeho bezpečného prevádzkovania. 
 
Na základe predmetného uznesenia Mestská časť Bratislava – Karlova Ves zverejnila dňa 
31.1.2017 na svojej oficiálnej stránke „Verejné ponukové konanie na prijatie úveru„ 
a zároveň bola výzva odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty všetkým bankovým 
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inštitúciám, ktoré disponujú bankovou licenciou NBS a poskytujú úver tak, ako je uvedené na 
stránke Národnej banky Slovenska.  
Základné podmienky prijatia úveru boli stanovené na maximálnu výšku úveru 900 000 Eur 
(čerpanie prvej tranže 600 000 Eur na rekonštrukciu školského bazénu a čerpanie druhej 
tranže 300 000 Eur po schválení v MiZ na prípadné ďalšie rekonštrukcie objektov škôl a 
školských zariadení), s dobou splatnosti 10 rokov. Parametre úveru a podmienky pre jeho 
čerpanie a splácanie boli spracované s prihliadnutím na potrebu dodržania zákonných limitov, 
ako aj s prihliadnutím na rozpočtové možnosti mestskej časti. V stanovenej lehote na 
predkladanie ponúk predložili ponuky štyri banky.  
 
Výberová komisia, ktorá bola zriadená za účelom vyhodnotenia ponúk skonštatovala, že 
všetky ponuky sú indikatívne – nezáväzné a všetky bankové domy upozornili na 
nevyhnutnosť ďalších osobitných rokovaní pred spracovaním záväzného návrhu. Predložené 
ponuky neobsahovali údaje, ktoré by umožnili zistiť najnižšiu celkovú cenu za poskytnutý 
úver. Výberová komisia odporučila problematiku podmienok verejného ponukového konania 
prerokovať v komisii finančnej a podnikateľskej. Tieto boli prerokované na mimoriadnom 
zasadnutí komisie finančnej a podnikateľskej, ktoré sa uskutočnilo dňa 2.3.2017. Komisia 
finančná a podnikateľská odporučila vedeniu mestskej časti viesť rokovania a do miestneho 
zastupiteľstva predložiť záväzné ponuky bánk na poskytnutie investičného úveru v dvoch 
alternatívach : 

1. najvýhodnejšiu ponuku banky s fixnou úrokovou sadzbou 
2. najvýhodnejšiu ponuku banky s variabilnou úrokovou sadzbou. 
 

Na základe uvedeného boli banky, ktoré zaslali ponuku, požiadané o prehodnotenie ponúk 
a zaslanie upravenej  záväznej ponuky investičného úveru v alternatívach s fixnou 
a variabilnou úrokovou sadzbou, v termíne najneskôr do 27.03.2017. V stanovenom termíne 
mestská časť obdržala 3 ponuky. Dve banky upravili svoje ponuky a jedna potvrdila, že 
zotrváva na pôvodne predloženej ponuke. 
 
Výberová komisia sa stretla na vyhodnotenie ponúk dňa 28.3.2017 a zhodnotila predložené 
ponuky nasledovne:  

1. Fixná úroková sadzba – najvýhodnejšiu ponuku predložila Všeobecná úverová banka, 
a.s. (VÚB, a.s.) a to 0,75 % p.a. 

2. Variabilná úroková sadzba – najvýhodnejšie ponuky predložili VÚB, a.s.  a Slovenská 
sporiteľňa, a.s. (SLSP), ktoré obidve ponúkli  12M EURIBOR + 0,35 % p.a.. 

 
Rozdielne sú ponuky uvedených bánk vo výške poplatkov : 

 
Poplatky  VÚB, a.s. SLSP, a.s. 
Spracovateľský poplatok 0,05 % 0,05 % 
Zabezpečenie Bez bez 
Poplatok za predčasné splatenie z vlastných zdrojov 0 % 0 % 
Poplatok za predčasné splatenie z cudzích zdrojov 3 % 2 % 
Poplatok za nedočerpanie úveru 0 % 0 % 
Úrok z omeškania  5 % p.a. 5 % p.a. 
Poplatok za vedenie úverového účtu/mesačne 4,80 Eur 5 Eur 

 
Výberová komisia po zhodnotení ponúk odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť prijatie 
úveru od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. s fixnou úrokovou sadzbou 0,75 % p.a.. 
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V zmysle ustanovení § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. (Zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy) môže obec použiť návratné zdroje financovania len na úhradu 
kapitálových výdavkov. Podľa §17 ods. 6 citovaného zákona môže obec na plnenie úloh 
prijať návratné zdroje financovania len ak : 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma 
splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom 
rozpočtovom roku 25 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 
znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu 
iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves spĺňa podmienky na prijatie úveru.  
 
Podľa zákona je na prijatie úveru potrebné stanovisko miestneho kontrolóra.  
 
 
 
V Bratislave, 29.03.2017 


