Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava –Vrakuňa v mimoriadnom
termíne dňa 14.05.2019

BOD 5A

Návrh
na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu
Danube Bike&Boat
– „MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia
Ihličnatej ul. – most cez Malý Dunaj“ a „Oddychová zóna pri
cyklotrase Vrakuňa, Bratislava“

Predkladá:
JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta
Zodpovedná:
Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka
Vypracovala:
Ing. Katarína Hillerová
vedúca ekonomického odboru
MATERIÁL OBSAHUJE:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Uznesenie komisie finančnej a
podnikateľskej
MÁJ 2019

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
po prerokovaní

A/
a)

s ch v a ľ u j e
prijatie prekleňovacieho úveru do výšky celkom 218 336,39 € ako návratných zdrojov
financovania projektu Danube Bike&Boat, z toho na:
 projekt ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE do 94 609,39 €
 projekt MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej ul.- most
cez Malý Dunaj do 123 727,00 €

b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany
bankových inštitúcii v zložení:
1. Mgr. Róbert Greizinger
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Katarína Hillerová.
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Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2019 pokračuje v budovaní cyklotrás na území
mestskej časti realizáciou projektu DANUBE BIKE&BOUT. Ten pozostáva z dvoch častí, a to
vybudovania:
-

ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE, celkové výdavky tejto časti dosiahnu
99 588,83 €
MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej ul.- most cez Malý
Dunaj s celkovými výdavkami v sume 130 238,95 €.

Na realizáciu vyššie uvedeného projektu mestská časť získala dotačné prostriedky z Programu
cezhraničnej spolupráce Inetrreg V-A Slovensko-Maďarsko, pričom na celkových nákladoch
projektu sa bude podieľať 5%-tami vlastných prostriedkov. Celkové náklady projektu
predstavujú 229 827,78 € (ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE 99 588,83 € a
MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej ul.- most cez Malý Dunaj
130 238,95 €). Spoluúčasť mestskej časti bude potom tvoriť 11 491,39 € a nenávratné zdroje
218 336,39 €.
Financovanie projektov sa uskutoční formou refundácie, pričom mestská časť už uhradila
v mesiaci máj zo svojho rozpočtu 99 588,83 €| za dodávateľskú faktúru za uskutočnené práce
- ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE 99 588,83 € a v letných mesiacoch očakáva
fakturáciu za časť MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej ul.most cez Malý Dunaj v sume 130 238,95 €, ktorú musí uhradiť opäť z vlastných prostriedkov.
Následne mestská časť podá žiadosť o platbu a bude niekoľko mesiacov viazať vlastné zdroje
až do ich refundácie poskytovateľom, čo znamená významný výpadok finančných prostriedkov
v rámci rozpočtového roka.
Na základe ostatných informácií k refundácii projektov vyplýva, že:
refundáciu 99 588,83 €| za dodávateľskú faktúru za uskutočnené práce - ODDYCHOVÁ
ZÓNA PRI CYKLOTRASE možno očakávať na jeseň, resp. koncom roka 2019
b) refundáciu za časť MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej
ul.- most cez Malý Dunaj v sume 130 238,95 € mestská časť môže očakávať až začiatkom
roka 2020. Mestská časť pri schválení rozpočtu na rok 2019 predpokladala krytie tohto
výdavku z dotačných zdrojov, preto zatiaľ nie je zabezpečené finančné krytie výdavku.
a)

Vyššie uvedené skutočnosti a kolísavý vývoj príjmových položiek rozpočtu mestskej časti
v prvých mesiacoch roku 2019 ako aj zvýšené nároky v oblasti výdavkov ako:


financovanie schválených projektov zo štrukturálnych európskych fondov v priebehu roka
z vlastných rozpočtových prostriedkov, s perspektívou refundácie v jesenných až zimných
mesiacoch
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nepriaznivé poveternostné podmienky v zimných mesiacoch a zvýšené výdavky
na zimnú údržbu
nerozpočtované vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti so zistenými
nezrovnalosťami MPaRV SR (projekt ISRMO) vo výške 7 014,53 €, ktoré mestská časť
uhradila v mesiaci marec 2019 v zmysle výzvy
novovzniknuté výdavky vo výške 26 500 € za Externý manažment projektov
financovaných z EŠIF
posun predaja pozemkov na Hradskej ul. (v termíne na predkladanie ponúk sa do súťaže
žiaden záujemca neprihlásil)

ovplyvňujú negatívne finančnú situáciu mestskej časti a môžu spôsobiť to, že mestská časť
nebude schopná uhrádzať všetky svoje záväzky riadne a včas.
Vzhľadom na objem voľných disponibilných finančných prostriedkov mestskej časti vyplýva
potreba prijatia prekleňovacieho úveru ako návratných zdrojov financovania projektu,
prostredníctvom ktorého mestská časť uhradí dodávateľské faktúry, pričom úver bude splatený
z refundovaných prostriedkov.
S pokračovaním projektu budovania cyklotrás na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
súvisia aj ďalšie nevyhnutné aktivity, ktoré bude mestská časť financovať z vlastných zdrojov:
 Príprava územia – odstránenie kríkov, náletových drevín a stromov pozdĺž toku Malého
Dunaja v sume 23 496,- EUR
 Stavebný dozor na stavby v rámci Malodunajskej cyklotrasy v sume 10 020,- EUR
 Realizácia spevnenej plochy pri Móle a oddychovej zóne: 10 000,- EUR v odhadovanej
sume
 Projekt doplnenia cyklotrasy úsek „Kruhový objazd, Dvojkrížna, Ihličnatá, Železničná
zastávka“ v odhadovanej sume 6 500,- EUR.
V letných mesiacoch mestská časť realizuje projekt Vybudovania odborných učební, kde
spolufinancovanie bude predstavovať 28 000 € vlastných prostriedkov a taktiež financovanie
formou refundácie.
Z dôvodu zabezpečenia plynulej úhrady všetkých obligatórnych výdavkov a zákonných
nárokov v najbližších mesiacoch mestská časť preto pristúpi aj k iným dodatočným opatreniam
a viazaniu rozpočtovaných výdavkov až pokiaľ nebude zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu.
V zmysle vyššie uvedeného nebude možné zabezpečovať plynule ani projekt Vodozádržných
opatrení schválený uznesením č.51/III/2019 dňa 19.2.2019. Je prvoradé dokončiť spustený
projekt budovania cyklotrás vo Vrakuni a dobudovať ďalší úsek schválený týmto uznesením,
ktorý taktiež predpokladá výdavky z rozpočtu mestskej časti.
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Uznesenie komisie

Komisia finančná a podnikateľská
Uznesenie č. 30/2019 zo dňa 13.5.2019
Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu Danube Bike&Boat –
„MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej ul. – most cez Malý
Dunaj“ a „Oddychová zóna pri cyklotrase Vrakuňa, Bratislava“
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

a)

schváliť
prijatie prekleňovacieho úveru do výšky celkom 218 336,39 € ako návratných zdrojov
financovania projektu Danube Bike&Boat, z toho na:
 projekt ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE do 94 609,39 €
 projekt MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia ihličnatej ul.- most
cez Malý Dunaj do 123 727,00 €

b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany
bankových inštitúcii v zložení:
1. Mgr. Róbert Greizinger
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Katarína Hillerová
S pripomienkou: prehodnotiť realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia“ schválené
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 51/II/2019 zo dňa 19.2.2019.

Počet prítomných: 4
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________
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