Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka konaného
dňa 10.marca 2009

Materiál číslo: 308/2009

K bodu: Návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu a zateplenie škôl

Predkladá:

Návrh uznesenia:

Marián Miškanin
prednosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaPetržalka
s ch v a ľ u j e

Prerokované:

poskytnutie úveru vo výške 5 mil. EUR na
rekonštrukciu a zateplenie škôl

v miestnej rade
dňa 24.2.2009
p o v e r u j e starostu

Spracoval:
Julián Lukáček
vedúci finančného oddelenia

uzatvorením zmluvy o poskytnutí úveru
s Dexia bankou Slovensko
berie na vedomie
stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu
návratných zdrojov financovania

Dôvodová správa

Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva v decembri 2008 bol prerokovaný materiál „ Návrh
na zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 287, ktoré schvaľuje zámer prijať úver vo výške 150 mil. Sk ( 5 mil. EUR ) na
rekonštrukciu a zateplenie školských objektov s realizáciou v rokoch 2009 a 2010. Zároveň
miestne zastupiteľstvo schválilo zloženie komisie na výber bankovej inštitúcie v zložení:
Ing. Marián Miškanin – predseda
Ing. Julián Lukáček – člen
Ing. Milan Lezo – člen
Ing. Ján Kubička – člen
Ing. Viera Kimerlingová – člen
Mgr. Juraj Kováč – člen
Ing. Miroslav Košina – člen
Elena Zaťková – zapisovateľka
Komisia na svojom prvom zasadnutí schválila základné podmienky pre spracovanie
indikatívnych ponúk bankových inštitúcií. Následne boli spracované a zaslané požiadavky na
poskytnutie úveru vybraným desiatim najväčším bankám. Na našu požiadavku reagovalo šesť
bánk, ktoré nám zaslali svoje ponuky. Na ďaľšom zasadnutí komisia vybrala tri banky, ktoré
spĺňali naše požiadavky a tieto boli pozvané na osobnú prezentáciu svojich ponúk. V rámci
prezentácií zároveň odpovedali zástupcovia bánk na otázky členov komisie.
Komisia na svojom ďalšom zasadnutí dňa 18.2.2009 vybrala za banku najviac vyhovujúcu
naším požiadavkám ako aj finančným možnostiam Dexia banku Slovensko.
Na základe uvedeného odporúčame uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytnutí úveru na
rekonštrukciu a zateplenie školských objektov s Dexia bankou Slovensko v celkovej výške 5
mil. EUR za nasledovných podmienok:
- splatnosť úveru 15 rokov,
- čerpanie úveru dva až tri roky,
- odklad splátok istiny maximálne 12 mesiacov,
- uzatvorenie zmluvy až na základe konkrétneho rozpisu prác a časového
harmonogramu,
- odporúčaná základná úverová sadzba 3M Euribor,
- splátky istiny štvrťročne, rovnomerne,
- ďalšie podmienky podľa indikatívnej ponuky banky.
K predloženému návrhu spracoval miestny kontrolór odborné stanovisko k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania Mestskou časťou Bratislava-Petržalka
v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V stanovisku je konštatované, že mestská
časť Bratislava-Petržalka prijatím uvedeného úveru a podmienok pre splácanie, neprekračuje
obe podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Celé znenie stanoviska miestneho kontrolóra je uvedené v prílohe.
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