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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 

1. Prijatie dlhodobého bankového úveru vo výške 990 000,00 EUR so splatnosťou 15 
rokov, určeného na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-
Dúbravka. Na základe výberového konania bude poskytovateľom úveru Slovenská 
sporiteľňa, a.s. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

2. Čerpanie dlhodobého bankového úveru v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018 
na nasledovné kapitálové výdavky: 
− riešenie parkovania na Hanulovej ulici 
− zateplenie objektov MŠ Galbavého, MŠ Ožvoldíkova a MŠ Ušiakova 
− rekonštrukcia telocviční a sociálnych zariadení na základných školách zriadených 

mestskou časťou: ZŠ Sokolíkova, ZŠ Beňovského, ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého 
− projektová dokumentácia na rekonštrukciu Domu kultúry Dúbravka. 

 

 
  



Dôvodová správa 

Schválenie čerpania dlhodobého bankového úveru 

V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018 miestny úrad MČ pripravil a zrealizoval 
výberové konanie na poskytovateľa dlhodobého bankového úveru na financovanie 
kapitálových výdavkov MČ. Oslovených bolo 7 bankových inštitúcií, pričom najvýhodnejšiu 
ponuku predložila Slovenská sporiteľňa, a.s. 
 
 

 

 

 

  



Stanovisko Ekonomickej komisie miestneho zastupiteľstva k informácii 
o verejnom obstarávaní na bankový úver zo dňa 22.3.2018 

 

K bodu programu č. 1 

Prednosta miestneho úradu informoval členov komisie o verejnom obstarávaní bankového 
úveru. Komisia zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

- - - 
 

Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 27.3. 2018 bola informovaná o čerpaní dlhodobého 
bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov MČ na základe výsledkov 
výberového konania. Bankový úver vo výške 990 000,00 EUR so splatnosťou 15 rokov bude 
poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. za podmienok špecifikovaných v ponuke. 
 

   


