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Materiál obsahuje :
1. Dôvodovú správu

Spracovateľ :
Ing. Pavol Holúbek

Návrh na uznesenie :
Miestne zastupiteľstvo
A.) Schvaľuje prijatie úveru na financovanie rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne
ZŠ s rozšírením účelu (rozšírenie kapacity ZŠ nadstavbou a prístavbou školskej
jedálne) do úhrnnej výšky 793.000 €.
B.) Berie na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu úveru
C.) Žiada starostu, aby zabezpečil uskutočnenie výberu banky (prípadne inej inštitúcie),
ktorá poskytne úver na základe najvhodnejšej ponuky úveru pre MČ Bratislava –
Rusovce a aby informoval miestne zastupiteľstvo o výsledkoch výberu banky
(inštitúcie).

Dôvodová správa k úveru na financovanie rekonštrukcie a dostavby objektu
jedálne ZŠ s rozšírením účelu (rozšírenie kapacity ZŠ nadstavbou a prístavbou
školskej jedálne)
Prijatie úveru do výšky 793 000 € na obdobie splácania úveru 15 rokov, je
nevyhnutné z dôvodu financovania výstavby - rozšírenia kapacity ZŠ nadstavbou
a prístavbou školskej jedálne.
Neustále prebieha proces zmien v projektovej dokumentácii a stavebného rozpočtu
s cieľom znížiť výdavky na výstavbu. Pôvodná suma celkových výdavkov bola 2.134.373,35
€ s DPH. Avšak vzhľadom na v súčasnosti predpokladané celkové výdavky rekonštrukcie
a dostavby objektu jedálne ZŠ (predpokladaná hodnota zákazky) vo výške približne
1.911.174,- € s DPH bude nevyhnutné prijať úver, aby bolo možné zrealizovať výstavbu.
Plánované je, že interiér vrchného podlažia nebude plne realizovaný (budú napr. realizované
len niektoré vykurovacie telesá, niektoré vybrané elektroinštalácie, len vybraná sanita,
vybrané stavebné finalizačné práce a podobne). V prípade, že nebude plne realizované
vrchné podlažie, teda predpokladané celkové výdavky na zvyšnú časť predstavujú sumu
približne sumu 1.795.127,- € s DPH. Sumy sú predpokladané a po finálnom technickom
riešení môžu byť zmenené a takisto počas verejného obstarávania. Predpokladané celkové
výdavky zahŕňajú nové triedy, učebne, zrekonštruuje sa celá spodná časť vrátane
technologického vybavenia, pristavia sa parkovisko, výťah, schodištia a 2 podlažia, osadí sa
kompletne nová vzduchotechnika, elektroinštalácia, zdravotechnika, strecha, zvýšia sa
tepelnoizolačné vlastnosti atď.
Ročná splátka istiny úveru pri dobe splácania 15 rokov bude predstavovať sumu
približne 52.866,67 €. Splácanie úveru predpokladáme hlavne z prijatých finančných
prostriedkov z poplatku za rozvoj v budúcnosti, prípadne v rámci kapitálových príjmov MČ.
Samotné prijatie úveru bude realizované pravdepodobne až v r.2019 a bude vypracovaná
informácia s presnejšími podmienkami úveru ( po úspešnom verejnom obstarávaní stavby).
Rozpočet MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018 obsahuje plánované výdavky na
rekonštrukciu a dostavbu jedálne vo výške 973.400 € vrátane projektovo-posudkovotechnickej prípravy. Predpokladom je, že v roku 2019 bude potrebné okrem úveru vyčleniť
ešte sumu približne 55 844,- € z vlastných zdrojov (predaje majetku). A v ďalších rokoch
bude potom ešte potrebné vyčleniť z vlastných zdrojov sumu približne 116 045,- € na
dokončenie najvyššieho podlažia. Kapacita nadstavby jedálne aj len s plným dokončením 1
podlažia nadstavby by mala stačiť na najbližšie roky.
V prípade získania iných kapitálových príjmov v budúcnosti, budú tieto v prevažnej
miere použité na iné aktivity MČ Bratislava – Rusovce (iné projekty a iné plánované
kapitálové výdavky MČ).
Zabezpečenie úveru bude pravdepodobne formou blankozmenky a/alebo založením
nehnuteľností, pravdepodobne administratívnej budovy Balkánska 102 (sídlo pošty) ,
prípadne aj pozemkov a to bude závisieť od výšky ohodnotenia nehnuteľností znaleckým
posudkom. Zabezpečenie úveru sa môže zmeniť podľa najvhodnejšej ponuky úveru od
banky, keďže v budúcnosti prebehne výber financujúcej banky.
Materiál bol predložený na schválenie so všeobecnými podmienkami, aby bolo
možné zabezpečiť financovanie nadstavby a dostavby a aby bolo možné uskutočniť verejné
obstarávanie nadstavby a dostavby. Bez schválenia finančného krytia formou úveru by sa
musel celý projekt nadstavby zastaviť.
Podmienky úveru nie je možné presnejšie v súčasnosti zadefinovať, pretože
predpokladom na vyžiadanie indikatívnych ponúk od bánk je presná suma úveru (to bude
známe po verejnom obstarávaní). Takisto MČ Bratislava – Rusovce nemôže úplne ovplyvniť
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úverové podmienky bánk a teda podmienky úveru bude potrebné akceptovať ako ich určí
banka (prípadne iná inštitúcia). V prípade potreby bude predložený návrh na zmenu
uznesenia miestneho zastupiteľstva, prípadne návrh na ďalšie uznesenie. Počas výberu
financujúcej inštitúcie, sa môže vyskytnúť možnosť čerpať pôžičku (návratnú výpomoc) aj od
inej inštitúcie ako banky.

Ing. Pavol Holúbek
Finančné oddelenie
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