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Návrh uznesenia  
 
Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

A)  s c h v a ľ u j e 

Alternatíva 1: na základe predloženého materiálu podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie 
nového úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov v sume najviac 15 000 000 € na kapi-
tálové výdavky plánované v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov s dobou splácania 
20 rokov a s fixnou úrokovou sadzbou na obdobie 20 rokov vo výške najviac 1,16 % p. a. 
   
Alternatíva 2: na základe predloženého materiálu podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie 
nového úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov v sume najviac 15 000 000 € na kapi-
tálové výdavky plánované v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov s dobou splácania 
20 rokov a s fixnou úrokovou sadzbou na obdobie 10 rokov vo výške najviac 0,96 % p. a.  
 

Alternatíva 3: na základe predloženého materiálu podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie 
nového úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov v sume najviac 15 000 000 € na kapi-
tálové výdavky plánované v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov s dobou splácania 
20 rokov a s fixnou úrokovou sadzbou na obdobie 5 rokov vo výške najviac 0,72 % p. a.  
 

Alternatíva 4: na základe predloženého materiálu podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie 
nového úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov v sume najviac 7 500 000 € na kapitá-
lové výdavky plánované v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov s dobou splácania 
10 rokov a s fixnou úrokovou sadzbou na obdobie 10 rokov vo výške najviac 0,86 % p. a.  
 

B) s c h v a ľ u j e 
na základe predloženého materiálu podpísanie úverovej zmluvy na čerpanie kontokorent-
ného úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov v sume najviac 2 500 000 € na prefinan-
covanie výpadkov hotovosti mestskej časti Bratislava-Ružinov s úrokovou sadzbou vo 
výške najviac 0,25 % p. a. 
 

   
C) s p l n o m o c ň u j e  

Ing. Martina Chrena,  starostu 

na podpísanie úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania nového úveru na kapitálové vý-
davky schválené v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa časti A) tohto uzne-
senia a na podpísanie úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania kontokorentného úveru 
podľa časti B) tohto uznesenia. 

 

Termín: do 31. 12. 2020 
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Dôvodová správa 

 

Obstaranie nového úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov patrı ́medzi samosprávy s najnižšou mierou zadlženosti – 
a to tak medzi mestskými časťami, ako aj na Slovensku. Celkovú zadlženosť mestskej časti 
v dnes predstavuje jeden investičný úver čerpaný v rokoch 2010-2011 na revitalizáciu 
školských budov. Každoročná splátka v sume 215 580 € je od doby čerpania úveru rozpoč-
tovaná a platená na základe splátkového kalendára. Posledná splátka úveru je plánovaná 
v roku 2023, kedy ročná splátka bude v sume 210 091 €.  

 

 

 

 

Podľa § 17 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
je stanovené, že: 

1) celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných prıj́mov predchá-
dzajúceho rozpočtového roka, 

2) suma ročných splátok istiny a úroku nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných prı́-
jmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Ukazovatele zadlženosti mestskej časti Bratislava-Ružinov sú na základe aktuálneho zadl-
ženia vyčı́slené nasledovne:  

1) celková suma dlhu predstavuje 2,4%  skutočných bežných prıj́mov roku 2018. 

2) suma ročných splátok istiny a úroku je 0,66% skutočných bežných prıj́mov predchádza-
júceho rozpočtového roka. 
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Z uvedeného vyplýva, že pri dodržanı́ zákona o rozpočtových pravidlách, by si MC'  Ružinov 
v súčasnosti mohla vziať nový úver vo výške najviac 21 mil. €.  

Hospodárenie obce je možné prirovnať k hospodáreniu domácnosti. Nı́zky až nulový dlh 
neznamená vždy najlepšie riešenie. Ak má rodina nulový dlh, ale býva v cudzom dome s 
deravou strechou, za ktorý ešte platı́ nájomné, vziať si hypotéku na nové vlastné bývanie 
môže byť najsprávnejšıḿ rozhodnutı́m, ktoré dlhodobo dokonca pomôže ušetriť náklady. 
Ak úver slúži na financovanie dlhodobých aktıv́ a investı́ciı́ do oblasti, ktoré výrazne skva-
litnia verejné služby či dokonca dlhodobo znižujú náklady, je výhodnejšie mať vyššie zadl-
ženie ako nižšie. Základnou podmienkou je, aby dlhodobý výnos z investıćie prevyšoval 
náklady z dlhu, čo je najjednoduchšie dosiahnuť práve v súčasnej dobe nezvyčajne nı́zkych 
úrokových mier. 

Veľmi nı́zka miera zadlženosti a financovanie všetkých investı́ciı́ výlučne z vlastných zdro-
jov sú pritom v rozpore s ekonomickými pravidlami optimálnej kapitálovej štruktúry, 
a v minulom roku sa stali aj terčom kritiky zo strany ekonómov hlavného mesta. Pre po-
rovnanie, hlavné mesto SR Bratislava očakáva, že rozpočtový rok 2020 ukončı́ s mierou za-
dlženia na úrovni 43 % - 48 % bežných prıj́mov. Nı́zka miera zadlženosti mestských častı ́
je zo strany hlavného mesta dôvodom na kritiku z dôvodu, že mestské časti nevykonávajú 
dostatočné množstvo investıćiı́ a prenášajú toto bremeno na samotné hlavné mesto. 

Zároveň je faktom, že podmienky na zıśkanie investičného úveru v súčasnosti sú z hľadiska 
nákladov na obsluhu dlhu významne výhodnejšie, než kedykoľvek predtým v histórii sa-
mostatnej Slovenskej republiky. Dlhodobé úrokové miery sa pohybujú na úrovni okolo jed-
ného percenta, čo je historicky vhodný okamih pre čerpanie úveru na financovanie inves-
tıćiı.́  

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné plánovať investı́cie do rozvoja mestskej časti pre 
komfortnejšı́ život Ružinovčanov.  

Za účelom finančného krytia plánovaných investičných aktivıt́ M.C' . Ružinov, medzi ktoré 
patrı́ (i) vybudovanie nových parkovacı́ch domov a parkovacı́ch plôch, (ii) úprava, údržba , 
výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodnıḱov, ciest, vnútroblokov, športo-
vı́sk (iii) investı́cie do dopravnej infraštruktúry,  (iv) výstavba nových kapacı́t materských 
a základných škôl, domovov dôchodcov a ich rekonštrukcia, (v) obstaranie pozemkov a bu-
dov a  (vi) rekonštrukcie budov, domov kultúry a ďalšieho majetku mestskej časti,  poveril 
so súhlasom miestneho zastupiteľstva starosta mestskej časti prednostu mestského úradu 
prıṕravou návrhu vhodného financovania a výberom potenciálnej financujúcej inštitúcie.   

V súvislosti s vyhlásenıḿ mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavı́rusom a šı́re-
nı́m ochorenia COVID-19 vytvára načerpanie investičného úveru zároveň pre mestskú časť 
bezpečnostný vankúš pre udržateľnosť rozpočtového hospodárenia v rokoch 2020 a 2021. 
V kontexte s opatreniami, ktoré už boli alebo budú schválené Národnou radou Slovenskej 
republiky (a to najmä a) možnosť využiť zdroje rezervného fondu aj na krytie bežných vý-
davkov v rokoch 2020 a 2021 a b) možnosť využiť zdroje fondu poplatku za rozvoj na kry-
tie bežných výdavkov v roku 2020) môže byť vhodné zvážiť zmenu zdrojového financova-
nia niektorých investičných akciı ́na úverové zdroje, a pôvodne plánované vlastné zdroje 
presunúť na krytie iných bežných výdavkov. C'iastočné čerpanie úveru spolu s úsporami by 
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tak mohlo mestskej časti Bratislava-Ružinov pomôcť prekonať náročný rozpočtový rok 
2020 bez dosahov na kvalitu poskytovaných verejných služieb. 

Samotné využitie úveru po jeho načerpanı́ je vždy predmetom rozhodnutia miestneho za-
stupiteľstva, ktoré musı ́svojim hlasovanı́m pri schvaľovanı́ rozpočtu alebo zmeny rozpočtu 
schváliť načerpanie časti bankového úveru na prıj́movú stranu rozpočtu a konkrétnu in-
vestičnú aktivitu, ktorá bude takýmto úverom krytá, vo výdavkovej strane rozpočtu.  

So zreteľom na zabezpečenie transparentného a efektıv́neho výberu poskytovateľa úvero-
vých služieb pre mestskú časť Bratislava-Ružinov sa proces výberu uskutočnil prie-
skumom trhu. 

Proces realizácie návrhu vhodného financovania a výberu financujúcej inštitúcie začal 
oslovenı́m 5 nižšie uvedených relevantných bánk slovenského bankového trhu, ktoré sa 
špecializujú vo väčšej miere na financovanie samospráv:  

• Slovenská sporiteľňa, a.s., 

• Tatra banka, a.s., 

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

• Všeobecná úverová banka, a.s., 

• C'eskoslovenská obchodná banka, a.s.. 

Predmetom  obstarávania  bolo  zı́skanie úveru  vo výške   minimálne 10.000.000,- EUR                    
bez   akéhokoľvek  ručenia majetkom,  resp. iného zabezpečenia s  dobou   splácania mini-
málne 10 rokov od načerpania úveru s možnosťou odkladu splácania úveru na obdobie 2 
rokov po načerpanı́ (ako jedna z alternatıv́) a s možnosťou kvartálneho splácania úveru a 
bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. 

V rámci stratégie výberu najlepšieho možného a na trhu dostupného financovania a iden-
tifikácie možného potenciálu jednotlivých bánk bolo v rámci prvého kola rokovanı́ bankám 
ponechaný väčšı ́priestor pri navrhovanı ́vhodného spôsobu financovania so zadefinova-
nı́m len základných vyššie uvedených kritériı.́    

Na základe vyhodnotenia prvého kola bola identifikovaná jedna z oslovených bánk, ktorá 
indikovala úrokovú sadzbu výrazne vyššie ako ostatné banky, preto sa už ďalej s touto ban-
kou neuvažovalo. Zároveň na základe výsledkov tohto prvého kola boli pozitıv́ne aspekty 
jednotlivých ponúk využité v presnom zadefinovanı́ požiadaviek druhého kola predklada-
nia indikatıv́nych ponúk, pričom boli jednoznačne zadefinované dve alternatıv́y financova-
nia: 

Alternatıv́a 1 (jednorazové čerpanie úveru) 

Výška úveru = 10.000.000,- EUR 

Obdobie čerpania úveru = do 31.12.2020  

Začiatok splácania úveru =  od 31.03.2023 (dva roky budeme splácať len úroky z úveru) 

Frekvencia splácania =kvartálne (rovnomerné splácanie) 

Konečná splatnosť úveru = 31.12.2032   
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Alternatıv́a 2 (postupné čerpanie úveru) 

Výška úveru = 10.000.000,- EUR 

Obdobie čerpania úveru = do 31.12.2022  

Začiatok splácania úveru = od 31.03.2023 

Frekvencia splácania = kvartálne (rovnomerné splácanie) 

Konečná splatnosť úveru = 31.12.2032 

V rámci druhého kola boli predložené ponuky od všetkých 4 oslovených bánk. Niektoré 
z oslovených bánk nad rámec zadania indikovali aj dlhodobejšie financovanie ako bolo po-
žadované v zadanı,́ a to za prijateľných podmienok. Na základe týchto informácii bolo rea-
lizované tretie kolo, pre ktoré boli zadefinované nasledovné požiadavky financovania: 

 

Výška úveru =  od 10.000.000,- EUR do 15.000.000,- EUR (čerpanie v závis-
losti od výšky schválených kapitálových potrieb) 

Splatnosť úveru =   31. 12. 2042   

 

Obdobie čerpania a splácania: 

 

Alternatıv́a 1 (jednorazové čerpanie úveru) 

Obdobie čerpania do 30.06.2021 (cca 1 rok od podpisu zmluvy) 

Splácanie kvartálne (istina aj úroky), prvá splátka 30.09.2021 

Kvartálne splátky do 31.12.2022 v znı́ženej výške kvartálne, následne od roku 2023 
riadne anuitné splátky. 

 

Alternatıv́a 2 (postupné čerpanie úveru) 

Obdobie čerpania do 31.12.2022 

Splácanie kvartálne (istina aj úroky), prvá splátka 31.03.2023. Anuitné splátky.  

V rámci ponúk bola požiadavka naceniť tak floatovú (variabilnú) ako aj fixnú úrokovú 
sadzbu až do splatnosti oboch úverov. 

V rámci ponúk bolo zároveň požadované indikovať aj všetky poplatky, ktoré sa budú v sú-
vislosti s poskytnutým úverom účtovať.  

V termıńe stanovenom na predkladanie ponúk boli predložené indikatıv́ne ponuky všet-
kých 4 oslovených bánk, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.  
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Z dôvodu ochrany dôverných informáciı́ a skutočnostı́ tvoriacich obchodné tajomstvo sa 
v nasledovnej časti neuvádzajú názvy jednotlivých bánk. Komisia vyhodnotila ponuky po-
radovým systémom. Najnižšej cene ponuky a teda najlepšej ponuke bolo priradené prvé 
miesto, ostatným ponukám druhé, tretie a štvrté miesto. 

 

 

Banky kritérium poradie 

Banka A 0,475% p.a. 1 

Banka B 0,57% p.a. 2 

Banka C 0,73% p.a. 3 

Banka D 1,00% p.a. 4 

 

 

Na základe vyššie uvedenej tabuľky sa najvýhodnejšou ponukou v zmysle určených 
kritériı́ na vyhodnotenie ponúk stala ponuka banky A s fixnou úrokovou sadzbou na 
úrovni 0,475 % p.a.. 

V zmysle   zákona  o  verejnom obstarávanı́ musı́ byť proces výberu ukončený  uzatvore-
nı́m a  podpı́sanı́m  úverovej zmluvy  s bankou,   ktorá  predložila  najvýhodnejšiu   ponuku,    
na základe schválenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Ružinov. Vzhľadom 
k tomu, že po vyhodnotenı́ tretieho kola predložených ponúk dve z oslovených bánk komu-
nikovali zmenu na finančných trhoch v súvislosti s COVID-19, ktorá bude mať dopad na 
výšku úrokových sadzieb komunikovaných v predošlých indikatıv́nych ponukách, boli 14. 
4. 2020 všetky 4 banky opätovne oslovené s požiadavkou na finálnu aktualizáciu svojich 
indikatıv́nych ponúk s termı́nom predloženia ponúk do 20. 4. 2020. Súčasne bolo bankám 
komunikované nasledovné zadanie/kritéria predkladania ponúk:  

 

Objem úveru 

od 10.000.000,- EUR do 15.000.000,- EUR (čerpanie v závislosti od zastupiteľstvom schvá-
lených kapitálových potrieb) 

úroková sadzba 

fixná úroková sadzba od podpisu úverovej zmluvy do splatnosti úveru  

Splatnosť úveru  

30. 6. 2041   
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Obdobie čerpania 

Postupne alebo aj jednorazovo najneskôr do 30. 6. 2021 

Spôsob splácania 

Splácanie kvartálne (istina aj úroky)  

prvá splátka 30. 9. 2021 

splátky do 31. 12. 2022 v znı́ženej výške 30.000 EUR kvartálne, následne od roku 2023 
riadne anuitné splátky. 

Poplatky súvisiace s poskytnutým úverom 

Poplatok za poskytnutie úveru = 0,- EUR 

Poplatok za nedočerpanie úveru = 0,- EUR 

Poplatok za administrovanie/správu úveru = 0,- EUR 

Poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti  = 0,- EUR 

Poplatok z nečerpanej časti úveru/záväzková provı́zia = 0,- EUR 

Poplatok za monitoring úveru = 0,- EUR ročne 

U< rok z omeškania = max. 2% p.a. (ako prirážka k štandardnému úroku) 

Poplatku za zmenu úverových podmienok na základe žiadosti klienta = maximálne 350,- 
EUR 

Z' iadne iné poplatky súvisiace s poskytnutı́m úveru s výnimkou poplatku za vedenie úve-
rového účtu, ktorý bude účtovaný na základe platného sadzobnı́ka poplatkov.    

Zabezpečenie: 

Bez zabezpečenia 

 

V lehote stanovenej na predkladanie záväzných ponúk predložili ponuky 3 zo 4  oslovených 
bánk. Bohužiaľ, zmena situácie na finančných trhoch z dôvodu epidémie nového koronavı-́
rusu spôsobila, že za veľmi krátke obdobie banky výrazne zvýšili svoje úrokové miery, a 
ponuka, ktorú mestskej časti predložili, nesie so sebou výrazne vyššie finančné náklady, 
než pôvodná indikatıv́na ponuka. S' tvrtá z bánk, ktorá v tomto kole ponuku nepredložila, 
odôvodnila tento svoj krok práve zmenou situácie na finančných trhoch a snahou zachovať 
si dobré meno tým, aby sa záväzná ponuka v takej veľkej miere nelı́šila od pôvodne poskyt-
nutej indikatıv́nej ponuky. 
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Prehľad záväzných ponúk troch bankových domov, ktoré ich 21. 4. 2020 predložili, je uve-
dený v nasledujúcej tabuľke. 

 

Banky kritérium poradie 

Banka A 1,39% p.a. 1 

Banka B 1,43% p.a. 2 

Banka C 1,59% p.a. 3 

 

 

Na základe vyššie uvedenej tabuľky sa najvýhodnejšou ponukou v zmysle určených 
kritériı́ na vyhodnotenie ponúk stala ponuka banky A s fixnou úrokovou sadzbou na 
úrovni 1,39 % p.a.. Táto ponúknutá úroková sadzba je však výrazne vyššia, než pôvodne 
najvýhodnejšia úroková sadzba z indikatıv́nej ponuky bánk (0,475 %). 

Podľa vysvetlenia bánk zmeny ich ponúk oproti pôvodným indikatıv́nym ponukám nastali 
na základe zmenených podmienok na trhu, spôsobených najmä prudkým nečakaným ná-
rastom neistoty a spomaľovania hospodárstva z dôvodu epidémie COVID-19. Pomerne 
prudký nárast úrokových mier v krátkom obdobı́ reflektuje nestabilitu na trhu a očakáva-
nie, že v blı́zkej i strednodobej budúcnosti budú úroky ešte ďalej rásť. Na dokreslenie ak-
tuálneho obrazu o situácii banky uvádzajú aktuálnu emisiu štátnych dlhopisov na 10 ro-
kov, ktoré boli predané za ceny od 0,51 % do 0,85 %. V tomto kontexte cien štátnych dlho-
pisov, ktoré sú považované za najmenej rizikové aktıv́a, sa aj aktualizované záväzné po-
nuky bánk pre mestskú časť nejavia nevýhodné. 

Zmenená situácia na jednej strane znamená, že ak sa všeobecné očakávania o budúcom 
ďalšom raste úrokových mier naplnia, pre mestskú časť Ružinov je stále výhodné čerpať 
čo najvyššı́ úver pri fixných úrokových sadzbách okolo 1 %, pretože banky súčasnú situá-
ciu so sadzbami v blı́zkosti nuly považujú za nezvyčajnú, a v horizonte 10 - 20 rokov sa 
skôr predpokladá návrat k sadzbám bežným pred poslednou krı́zou (medzibanková 
sadzba bežne na úrovni 3 - 4 %). Na druhej strane to znamená pre mestskú časť vyššie 
náklady na obsluhu dlhu, než pôvodne očakávala. 

Z dôvodu zvýšenia cien úveru v záväzných ponukách sa preto mestská časť v zmysle uz-
nesenia miestnej rady rozhodla neakceptovať žiadnu z týchto predložených ponúk a pri-
stúpiť k ďalšı́m kolám rokovania s bankami v rôznych variantoch ponuky. Preto sa usku-
točnili ďalšie a posledné kolo rokovanı́ s vyhodnotenı́m 28. aprı́la 2019, v ktorých boli pre-
verené nasledujúce rôzne alternatıv́y úveru, pričom ponukové konanie prebiehalo s troma 
bankami, ktoré sa zapojili do predchádzajúceho kola ponúk: 
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Investičný úver vo výške maximálne 15.000.000,- EUR, amortizácia úveru do 30. 06. 2041 

(20 rokov) 

 

Alternatíva 1 – fixná sadzba do splatnosti úveru počas celého trvania úveru, t.j. do 30. 06. 2041 

Banky kritérium poradie 

Banka A 1,16% p.a. /* 1 

Banka B 1,44% p.a. 2 

Banka C 1,59% p.a. 3 

 

Poznámka: /* fixná sadzba so zvýhodnením CEB 

 

Alternatíva 2 – fixná sadzba baloonovou splátkou k 30. 06. 2026 (t. j. fixácia úroku na 5 rokov a po 

piatich rokoch dôjde k prehodnoteniu úrokovej sadzby podľa aktuálnych podmienok na trhu) 

Banky kritérium poradie 

Banka A 0,72% p.a. /* 1 

Banka B 1,12% p.a. 2 

Banka C 1,15% p.a. 3 

 

Poznámka: /* fixná sadzba so zvýhodnením CEB 

 

Alternatíva 3 – fixná sadzba baloonovou splátkou k 30. 06. 2031 (t. j. fixácia úroku na 10 rokov a po 

desiatich rokoch dôjde k prehodnoteniu úrokovej sadzby podľa aktuálnych podmienok na trhu) 

Banky kritérium poradie 

Banka A 0,96% p.a. /* 1 

Banka B 1,20% p.a. 2 

Banka C 1,49% p.a. 3 

 

Poznámka: /* fixná sadzba so zvýhodnením CEB 
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Investičný úver vo výške maximálne 7.500.000,- EUR, amortizácia úveru do 30. 06. 2031 

Alternatíva nacenená len Bankou A, ktorá poskytla najlepšie podmienky vo všetkých troch predošlých 

alternatívach.  

Alternatíva 4 – fixná sadzba do splatnosti úveru, t.j. 30.06.2031  

Banky kritérium poradie 

Banka A 0,81% p.a. /* 1 

 

Poznámka: /* fixná sadzba so zvýhodnením CEB 

 

Preverené boli teda dva druhy úveru v spolu štyroch rôznych alternatı́vach: 

1. U< ver vo výške najviac 15 miliónov eur so splatnosťou na 20 rokov, anuitné splátky, fixná 
úroková sadzba 

· alternatıv́a s  fixnou úrokovou sadzbou na celých 20 rokov (vı́ťazná ponuka 1,16 % 
p. a.)  

· alternatıv́a s fixnou úrokovou sadzbou na prvých desať rokov, potom prehodnotenie 
podľa aktuálnej situácie na trhu (vı́ťazná ponuka 0,96 % p. a.) 

· alternatıv́a s fixnou úrokovou sadzbou na prvých päť rokov, potom prehodnotenie 
podľa aktuálnej situácie na trhu (vı́ťazná ponuka 0,72 % p. a.) 

2. U< ver vo výške 7,5 milióna eur so splatnosťou na 10 rokov, anuitné splátky, fixná úroková 
sadzba na celých desať rokov (vı́ťazná ponuka 0,81 % p. a.) 

 

Vo všetkých prı́padoch poskytla najvýhodnejšiu ponuku banka A. Rozdiel v týchto dvoch 
úveroch je najmä v dl<žke splatnosti: ak by si mestská časť brala úver vo výške do 15 mili-
ónov eur, z hľadiska záťaže na rozpočet pri jeho splácanı́ je vhodnejšie zvoliť si dlhšiu dobu 
splácania, t. j. 20 rokov. Pri nižšej hodnote úveru (7,5 milióna eur) stačı́ na pohodlnú ob-
sluhu dlhu 10 ročné splácanie. Kvôli neistote na trhoch sú úrokové sadzby na kratšie ob-
dobie nižšie, ako úrokové sadzby na dlhšie obdobie.  

Na druhej strane je však treba uviesť, že vo všetkých prı́padoch bolo podmienkou súťaže, 
aby banka akceptovala nulový poplatok za predčasné splatenie úveru. To znamená, že ak 
si aj mestská časť vezme o čosi drahšı́ úver, a úrokové sadzby klesnú, môže ho kedykoľvek 
bez poplatku refinancovať, čo je pre mestskú časť veľmi výhodné. Ak budú úrokové sadzby 
napr. o 7 rokov na úrovni troch percent, pri fixnej sadzbe má m. č. stále garantovanú 
sadzbu cca. 1 %. Ak by však tieto sadzby klesli na 0,2 %, pri nulovom poplatku za pred-
časné splatenie si môže m. č. vziať nový úver za aktuálnych 0,2 % a refinancovať nı́m 
pôvodný 1 %-ný úver. Podmienky sú teda nastavené tak, že sú pre mestskú časť jednoz-
načne výhodné, pri fixovanı́ úrokovej miery chránia mestskú časť pred rastom úrokov, na 
druhej strane nechávajú mestskej časti voľné ruky pre refinancovanie, ak sa úrokové 
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sadzby znı́žia. To je veľmi dôležitý aspekt všetkých ponúk, pretože znamená, že pre mest-
skú časť môže byť výhodnejšie vziať si mierne drahšı́ úver na dlhšie obdobie, než lacnejšı ́
úver, ktorý ale bude pred nárastom úrokov chrániť mestskú časť len po kratšiu dobu.  

 

Obrázok: Počas väčšiny doby za posledných 20 rokov sa základná medzibanková úroková 

miera EURIBOR  pohybovala vysoko nad úrovňou 1 % p. a.  

Pre lepšie porozumenie je možné úvery v alternatıv́e 1. zjednodušene prirovnať k hypo-
téke s fixáciou. Hypotéka s fixáciou úrokovej miery na 20 rokov je drahšia, ale chráni ma-
jiteľa domu pred zdraženı́m úrokov celých 20 rokov. Hypotéka s fixáciou na 5 rokov je lac-
nejšia, ale majiteľovi domu hrozı́, že ak úvery o päť rokov zdražejú, výrazne sa zdražı́ aj 
jeho hypotéka. Výhodným rozdielom medzi hypotékou a úverom pre mestskú časť je ten, 
že na rozdiel od hypotéky, mestská časť bude pri uvedených úveroch môcť hocikedy “hy-
potéku” splatiť “novou lacnejšou hypotékou” bez poplatku, pretože poplatok za predčasné 
splatenie úveru je nulový. 

Z tohto dôvodu predkladatelia materiálu navrhujú uznesenie v štyroch alternatıv́ach, pri-
čom odporúčajú schválenie alternatıv́y čı́slo 1, hoci na prvý pohľad pôsobı́ najdrahšie - 
čerpanie úveru do 15 miliónov eur na 20 rokov s fixáciou na celé obdobie splácania. Pri 
takomto úvere bude mestská časť celých 20 rokov chránená pred rastom úrokových sa-
dzieb, ale kedykoľvek môže úver premeniť na lacnejšı́, ak úrokové sadzby klesnú.  

Rovnako je potrebné podotknúť, že mestská časť Bratislava - Ružinov už niekoľko rokov 
využıv́a proaktıv́ny manažment fiannčných zdrojov, pričom nečerpané prostriedky zhod-
nocuje prostrednı́ctvom úložiek v bankách. Tieto úložky sú pritom úročené veľmi po-
dobne, ako ponuky jednotlivých úverov, ktoré m. č. obdržala. Inými slovami, ak m. č. na-
čerpá celých 15 miliónov eur, ale do konca roka 2021 z nich použije napr. len 7 miliónov 
eur, zvyšné prostriedky (8 miliónov) môže mať v medzičase uložené na termı́novanom 
účte a dostávať za ne úrok veľmi podobný (ba možno dokonca i rovnaký a vyššı́), než platı́ 
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za ich požičianie. Toto platı́ obzvlášť vtedy, ak dôjde k všeobecne očakávanému ďalšiemu 
rastu úrokov na medzibankovom trhu.  

Poznámka: zvýhodnenie CEB v najvýhodnejšej ponuke znamená čiastočnú dotáciu úroko-
vej sadzby úveru zo zdrojov Rozvojovej banky Rady Európy. Takto podporené úvery majú 
prı́snejšie podmienky čerpania (napr. žiadateľ musı́ predložiť pred podpisom zmluvnej 
dokumentácie zoznam očakávaných investičných projektov, pričom úver kofinancuje max. 
50 % tohto zoznamu). Výhodou je vyššia transparentnosť a dohľad medzinárodnej európ-
skej inštitúcie v celom procese čerpania a využıv́ania úveru. Zároveň čerpanie je stále po-
merne flexibilné, pretože podmienky neznamenajú kofinancovanie každého jednotlivého 

projektu vo výške 50 %, ale len celkovej sumy investícií. Inými slovami, ak mestská časť 
postavı́ jednu školu za milión eur zo zdrojov fondov EU< , druhú školu za ďalšı́ milión eur je 
možné kompletne financovať z úveru podporeného CEB, lebo podmienka 50 %-ného ko-
financovania je zachovaná. 

 

Záver: 

V akutálnej situácii stále nezvyčajne výhodných dlhodobých úrokových mier, pri vysokom 
investičnom dlhu v mestskej časti, sa odporúča prijatie investičného úveru za účelom fi-
nancovania investičných aktivı́t z rozpočtu mestskej časti. Najzásadnejšı́mi investı́ciami, 
na ktoré by mal byť úver využitý, sú investı́cie do infraštruktúry, budovania škôl, rekon-
štrukciı́, garážových domov, nadobudnutia aktıv́, a podobne. Podľa výhľadových analýz 
slovenských bánk je pravdepodobné, že odkladanie úveru by viedlo len k zhoršovaniu 
podmienok pre mestskú časť kvôli očakávanému rastu úrokových mier v budúcnosti. O 
rozhodnutı́ prijať úver musı́ rozhodúť miestne zastupiteľstvo, pričom aj každé jednotlivé 
čerpanie úverových prostriedkov musı́ byť schválené miestnym zastupiteľstvom formou 
schválenia zmeny rozpočtu mestskej časti. Po piatich kolách výberového konania boli naj-
výhodnejšou ponukou z hľadiska podmienok i ceny ponuky s podporou Rozvojovej banky 
Rady Európy. Predložené sú štyri alternatıv́y čerpania úveru pre rozhodnutie miestneho 
zastupiteľstva, pričom odporúčaná je alternatıv́a s najdlhšou možnou fixáciu úrokovej 
sadzby, nakoľko takto nastavený úver chráni mestskú časť pred rizikom nárastu úrokov v 
budúcnosti a zároveň podmienky úveru umožňujú jeho predčasné refinancovanie v menej 
pravdepodobnom prı́pade ak úrokové sadzby klesnú na nižšiu úroveň. 
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Čerpanie kontokorentného úveru 

Z dôvodu časového výpadku prı́jmov mestskej časti Bratislava - Ružinov počas roka 2020 
a 2021 v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19 sa navrhuje uzatvorenie zmluvy o 
čerpanı́ kontokorentného úveru s rámcom najviac 2 500 000 eur. 

Kontokorentný (prekleňovacı́) úver je čerpaný v priebehu roka a splatený musı́ byť vždy 
do konca daného kalendárneho roka. Neovplyvňuje teda mieru zadlženosti mestskej časti 
a slúži len na preklenutie časového nesúladu medzi prı́jmami a výdavkami v bežnom roku. 
Prirovnať ho možno k povolenému prečerpaniu na bežnom účte. 

Zjednodušene ide o to, že výdavky má mestská časť počas celého roka (mzdy, zimná 
údržba, letná údržba a podobne). Niektoré prı́jmy však prichádzajú počas celého roka. 
Môže sa tak stať že naprı́klad v júni nebude mať mestská časť dostatok hotovosti na 
úhradu svojich záväzkov, pretože prostriedky z danı́ obdržı́ až v októbri. Na preklenutie 
tohto časového nesúladu slúži kontokorentný úver. 

V súvislosti s pandémiou COVID-19 dôjde nielen k výpadku niektorých významných prı́-
jmov, ale aj k ich časovému posunu. Najvýznamnejšie položky z tohto pohľadu sú najmä 
nájmy (zákonom umožnený odklad ich platenia nájomcami) a prı́jmy z výnosu z dane z 
nehnuteľnostı́ (neskôr posielané výmery, automatická možnosť rozdelenia na tri splátky, 
schválená hlavným mestom). Preto niektoré prı́jmy mestská časť obdržı́ až neskôr, než 
bolo pôvodne plánované, a je možné najmä v letných mesiacoch a na jeseň očakávať prob-
lémy s cash flow, ktoré budú vyrovnané do konca kalendárneho roka. Na preklenutie tohto 
obdobia slúži schválený rámec kontokorentného úveru, ktorý mestská časť nemusı́, ale v 
prı́pade problémov môže, čerpať do konca roka. 

Výber poskytovateľa kontokorentného úveru bol vykonaný formou prieskumu trhu. Po-
nuky zaslali tri oslovené banky, pričom najvýhodnejšiu ponuku poskytla banka B na 
úrovni úrokovej sadzby 0,25 % p. a. Banka A, ktorá poskytla najvýhodnejšie podmienky 
na investičný úver, pri kontokorentnom úvere skončila vo výberovom konanı́ posledná. 

Na základe uvedeného sa navrhuje schváliť rámec pre čerpanie kontokorentného úveru 
do výšky 2 500 000 eur zmluvne s bankou B. 

Kontokorentný úver vo výške 2.500.000,- EUR 

Výberové kritérium – najnižšia marža 

Banky kritérium poradie 

Banka A 0,69% p.a. 3 

Banka B 0,25% p.a. 1 

Banka C 0,35% p.a. 2 
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Stanovisko miestneho kontrolóra k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania v roku 2020 
 

 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy“) obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné 
zdroje financovania. Mestská časť Bratislava-Ružinov (ďalej MČ BA-Ružinov) pri príprave 
a schvaľovaní rozpočtu na roky 2020-2022 prezentovalo záujem využiť v roku 2020 na plnenie 
svojich úloh a cieľov aj návratné zdroje financovania.  

 

Na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČ BA-Ružinov bol predložený materiál pod názvom 
„Návrh na obstaranie nového investičného a kontokorentného úveru pre mestskú časť Brati-
slava-Ružinov“. Cieľom predloženého materiálu je získať splnomocnenie od miestneho zastu-
piteľstva MČ BA-Ružinov na podpísanie úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania nového 
úveru a to v štyroch variantoch, kde výška úveru sa pohybuje  od 7,5 mil. eur do 15 mil. eur 
s dobou splácania od 10 do 20 rokov a kontokorentný úver v sume 2 500 000 eur na prefinan-

covanie výpadkov hotovosti s úrokovou sadzbou 0,25 %.  

 

1. Zákonné ustanovenia pri použití návratných zdrojov financovania 

 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok pre prijatie ná-
vratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. preveruje pred ich 
prijatím hlavný kontrolór obce. 

Prípadné porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obcou podľa § 17 
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť Minis-
terstvu financií Slovenskej republiky v zmysle § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. 

 

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

 

a) celková suma dlhu obce neprekročí hranicu 60% skutočných bežných príjmov predchá-
dzajúceho rozpočtového roka a, 
 

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nepre-
kročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka. 

 

Obe podmienky musia byť splnené súčasne. 
 

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 
nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskyt-
nutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške 
splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. 
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2. Rozhodnutie o prijatí úveru 

 

Rozhodnutie o prijatí úveru je vyhradené miestnemu zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. 
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 

3.  Overenie splnenia zákonných podmienok v zmysle §17 ods. 6 písm. a) a písm. b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. 

 

Miestny úrad  MČ BA-Ružinov spracovalo analytický materiál, z ktorého vyplýva, že mestská 
časť Bratislava-Ružinov patrí medzi samosprávy s najnižšou mierou zadlženosti a to tak medzi 
mestskými časťami, ako aj na Slovensku. Celkovú zadlženosť mestskej časti  predstavuje jeden 
investičný úver čerpaný v rokoch 2010-2011 na revitalizáciu školských budov. Každoročná 
splátka v sume 215 580 € je od doby čerpania úveru rozpočtovaná a platená na základe splátko-
vého kalendára. Posledná splátka úveru je plánovaná v roku 2023, kedy ročná splátka bude 
v sume 210 091 €.  

 

Ukazovatele zadlženosti mestskej časti Bratislava-Ružinov sú na základe aktuálneho zadlženia 
vyčíslené nasledovne:  

1)   celková suma dlhu predstavuje 2,4%  skutočných bežných príjmov roku 2018. 

2) suma ročných splátok istiny a úroku je 0,66% skutočných bežných príjmov predchádzajú-
ceho rozpočtového roka. 

Z uvedeného vyplýva, že pri dodržaní zákona o rozpočtových pravidlách, by si MČ Ružinov 
v súčasnosti mohla vziať nový úver vo výške maximálne 21 mil. €.  

 

 

Záverečné stanovisko miestneho  kontrolóra k žiadosti MČ Ba-Ružinov  
k prijatiu návratných zdrojov financovania 

 

Na základe vykonaného preverenia konštatujem, že schválením prijatia návratných zdrojov fi-
nancovania, a to v každom zo štyroch navrhnutých variantov v časti uznesenia bodu A) a kon-

tokorentného úveru v časti uznesenia bodu B) mestská časť BA-Ružinov dodrží zákonné pod-
mienky pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona         č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.  
 

Bratislava, 29. 4. 2020 

 

 

 

 

                                                                            Ing. Gunther Furin 

                                                                               miestny kontrolór 
 






