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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

 

     s ch v a ľ u j e 

 

a) prijatie prekleňovacieho úveru do výšky celkom 539 399,50 € ako návratných zdrojov 

financovania projektov – „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-

Vrakuňa“,  „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ nasledovne: 

 

1. projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“ –  

do výšky 179 367,80 € 

2. projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ –  

do výšky 179 626,43 € 

3. projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ – do 

výšky 180 405,18 € 

 

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 uzatvorila dňa 13.2.2019  s Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR tri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekty:  

 „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“,   

 „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“  

 „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“. 

 

Účelom zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho 

rozvoja je spolufinancovanie projektov vybudovania odborných učební v základných školách 

mestskej časti. Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. 

 

Celkové oprávnené výdavku jednotlivých projektov, výšku nenávratného finančného príspevku 

a výšku spoluúčasti mestskej časti na jednotlivých projektoch uvádza tabuľka: 

 

 
 

Financovanie projektov sa malo  uskutočniť formou predfinancovania čo znamená, že mestská 

časť uhradí fakturované práce po obdržaní nenávratného finančného príspevku, vrátane časti 

spolufinancovania . Uvedená forma financovania bola premietnutá aj do schváleného rozpočtu 

mestskej časti na rok 2019.  

 

Avšak,  na základe ostatných informácií, financovanie projektov musí počítať aj s refundáciou 

v časti cca 5% z celkových oprávnených výdavkov, teda približne vo výške 28 000 EUR. 

Znamená to, že mestská časť najprv tieto prostriedky uhradí z vlastných zdrojov a následne 

požiada o ich refundáciu. Výdavky, ktoré budú dodatočne refundované, nie sú zahrnuté  

vo výdavkoch mestskej časti z vlastných zdrojov. 

 

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 v priebehu roka z vlastných rozpočtových prostriedkov, 

s perspektívou refundácie v jesenných až zimných mesiacoch   

 

Projekt

Celkové náklady 

projektu (oprávnené 

výdavky) v EUR

Nenávratný finančný 

príspevok (95% 

celkových oprávnených 

výdavkov) v EUR

Vlastné zdroje 

financovania (5% 

celkových oprávnených 

výdavkov) v EUR

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa 188 808,31 179 367,89 9 440,42

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa 189 080,45 179 626,43 9 454,02

Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa 189 900,19 180 405,18 9 495,01

Celkom 567 788,95 539 399,50 28 389,45
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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.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, ale aj z dôvodu, že uzatvorené zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku vypovedajú  o tom, že použitým systémom 

financovania projektov môže byť ako refundácia tak aj alebo refinancovanie a vzhľadom 

na objem voľných disponibilných finančných prostriedkov mestskej časti vyplýva potreba 

prijatia  prekleňovacieho úveru ako  návratných zdrojov financovania v takej výške, v akej 

dôjde k refundácii oprávnených výdavkov. Mestská časť z úverových prostriedkov uhradí 

dodávateľské faktúry, pričom úver bude splatený z refundovaných prostriedkov. 

 

(Pozn. mestská časť požiada o poskytnutie prekleňovacie úveru do výšky, ktorá sa rovná výške 

nenávratného finančného príspevku s tým, že čerpanie nastane len v prípade financovania 

refundáciou, splatenie úveru bude zabezpečené z dotačných zdrojov, po refundovaní výdavkov.)   

 

V zmysle vyššie uvedeného nebude možné zabezpečovať plynule ani projekt Vodozádržných 

opatrení schválený uznesením č.51/III/2019 dňa 19.2.2019.  
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Uznesenie komisie 

 

Komisia finančná a podnikateľská 

 

Uznesenie č. 31/2019 zo dňa 13.5.2019 

Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektov – „Vybudovanie odborných 

učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“,  „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska 

Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa 

 

                       schváliť 

a) prijatie prekleňovacieho úveru do výšky celkom 539 399,50 € ako návratných zdrojov 

financovania projektov – „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-

Vrakuňa“,  „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ 

 

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 

___________________________________________________________________________ 

 


