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miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava—Nové Mesto k prijatiu úveru vo výške 7 500 000,-
EUR

od finančnej inštitúcie Slovenská sporitel‘ňa a.s.

Za účelom realizácie nasledujúcich predpokladaných investícií:

a) kúpa nelmutel‘nosti pre novů materskú školu v lokalite Kramáre v predpokladanej výške 1,5 mil. €
b) vybudovanie nového sídla EKO-podniku VPS v predpokladanej výške 2,75 mil. €
c) rozšírenie kapacit ZS a MS Odborárska v predpokladanej 1,75 mil. E
d) energetické opatrenia v objektoch ZS a MS v predpokladanej výške 1,5 mil. €

vznikla požiadavka získat‘ eXterné finančné zdroje v celkovej výške 7,5 mil. € formou bankovébo úveni.

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. (Zákon SNR o obecnom zriadení) v znení neskorších
predpisov podl‘a ‘ 1 8d a zákona č. 583/2004 Zb. (Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskoršich predpisovje miestny kontrolór povinný
preverit‘ dodržanie podmienok na prijatie úveru.

Na základe zákona Č. 583/2004 Z z.

(6,) Obec a vyšší územný ce/ok mášu na plnenie svojich úloh prjať ná vratné zdroje /inancovania, len ak
a) celková suma dlhu obce alebo vvššieho územného celku neprekročí 60 % skutočuých bežných pri;io;‘predchádzajúceho

rozpočtového roka a
b,) suma sp/úrok návratnýc/z zdrojovJinancovania, vrátane úhrady ‘ýnosov a suma sp/útok závdzkov z investičnich

clodávateČských úverov 2!Q iieprekročí v piíslušnom rozpočto vo,ii roku 25 % skutočiiých bežiých prljniov predchádzajúceho
rozpočtového roka znížených oprostriedkyposlwtnuté vpríslušnoin rozpočíovom roku obci alebo vyšŠiemu územnému celku
z rozpočtu mého subjektu verejnej správy, prostriedkypos/uizuté z Európskej únie a mé prostriedky zo zahraniČia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu. ‚ (d‘alej len: „vlastné bežné príjmy“)

Analýza

I. Celková suma dlhu mestskej časti Bratislava—Nové Mesto je v súčasnosti 355 242,47 C.

2. Skutočné bežné príjnly mestskej časti Bratislava—Nové Mesto za rok 2021 boli 26 189 944,- € a suma
vlastných bežných príjmov našej mestskej časti za rok 2021 bola 15 877 869,-C.

3. Po prijatí úveru 7 500 000,- € by bob celkové zadlženie mestskej časti Bratislava—Nové Mesto
7 500 000,- € + 355 242,47 E, spolu 7 855 242,47 C, čo by predstavovalo 29,99 % zadlženie
k skutočným bežným príjmom za rok 2021.

4. Pri predpokladanej ročnej splátke 821 562,- C, by ročná splátka predstavovala 5,17 % vlastných
bežriých príjmov našej mestskej časti za rok 2021 a ostala by pre budúcnost‘ ešte dostatočná rezerva na
prípadné splácariie návratnej fnančnej výpomoci vlády SR vo výške 355 242,47 E od roku 2024.

Na základe uvedených údajov a zákona č. 583/2004 Z. z., 17 odsek 6, konštatu lem, že mestská
čast‘ Bratislava—Nové Mesto splňa zákonoin stanovené podmienky

na prijatie úveru vo výške 7 500 000,- EUR.

V Bratislave dňa 25. 03. 2022

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór
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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Č. z.: 044687/2022

Č. S.: 009725/2022/oHMP

o SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO

PRÍSPEVKU

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov
konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného fnančného príspevku

Mestská časť Bratislava- Nové Mesto

Junácka 1, 832 91, Bratislava - mestská čast‘
Identifikácia žiadateľa (d‘alej len „žiadateľ“)

Nové Mesto

IČO: 00603317

Kód žiadosti o poskvtnutie nenávratného
. NFP3O2O7OBPZ8

finančného príspevku (d‘alej len „žiadosť“)

Kód výzvy/vvzvania
IROP-P07-SC74-202 1-73

(ďalej_len_„výzva“)

Názov projektu Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením 57 zákona Č. 292/20 14 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investiČných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
žiadost‘

s ch v a 1‘ u j e

s výškou nenávratného finanČného príspevku maximálne 1 263 753,42 EUR (slovom:

jeden milión dvestošest‘desiattritisíc sedemstopäfdesiattri eur štyridsaťdva centov), priČorn
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1 330 266,76 EUR (slovom:
jeden milión tristotridsat‘tisfc dvestošest‘desiatšest‘ eur sedemdesiatšest‘ centov).

EURÓPSKY FOND
EURÓPSKA ÚN:P

REG!ONALNEHO ROZVOJA

ROZHODNUTIE



MINISTERS1VO
EURÓPSKA UNIA

ntegnýgIá1ny A IIRMATIZÁcE REGIONALNEHO RQZVOJA
SLOVENSKU REPWUKY

Odövodnenie: Ministerstvo investícií. regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (d‘alej
len „riadiaci orgán‘) v rámci konania o žiadosti overil splnenie podrnienok poskytnutia
príspevku a dospel k záveru, že žiaclost‘ podl‘a jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky
podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosf
schválil. Uvedené overenie splnenia podmienok poskytovania príspevku nelimituje
poskytovateľa alebo iný orgán oprávnený na výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu
pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní ich splnenia v ďalších fázach irnplementácie
projektu, ktorý je predmetorn žiadosti, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. podl‘a príslušných právnych predpisov. ktoré sa na žiadatefa vzt‘ahujú
a s inýnii dokumentmi záväznými pre žiadateľa, a to v období uzatvárania zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného prfspevku, ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu
realizácie nesmie byť prekročená. V súlade s ustanovením 25 ods. 2 zákona o príspevku
z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zrnluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytnutie prfspevku na základe zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je viazané na splnenie podrnienok
ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s ustanovením
22 zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadatel‘ móže podať odvolanie

písomne riadiacemu orgánu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Podl‘a ustanovenia 22 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF odvolanie obsahuje označenie
žiadatel‘a, označenie poskytovatel‘a, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, označenie
rozhodnutia, proti ktorérnu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka
a dóvody podania odvolania, čo odvolaním žiadate[‘ navrhuje, dátum podania a podpis osoby
podávajúcej odvolanie.

Žiadatel‘ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podat‘ podnet
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (d‘alej ako „podneť‘) v súlade
s podmierikami uvedenými v ustanovení 24 odsek 2 a 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Žiadatel‘ móže podat‘ podnet písomne riadiacemu orgánu, ktorý preskúmavané rozhodnutie
vydat. Rozhodnutie o schválení žiadosti móže byť preskúmané mimo odvolacieho konania
do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy.

Toto rozhodnutieje preskúmatel‘né súdom.



MINJSTR51VQ

Iyn A1RMAZÁcI REG!ONÁ

SLOVENSKEJ REPWUKY

V Bratislave, za dáturn vydania rozlioctnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej

elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podl‘a zákona

Č. 305/20 13 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pósobnosti orgánov verejnej moci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďaiej
ako ..zákon o e-Governmente)

Ing. Albert Németh

generálny riaciiteľ sekcie tROP

(podpísané elektronicky podl‘a zákona o e-Governmente)
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MINISTERS1VD
INTREGiONÁLNEHOROVOJA EURÓPSKA UNIA

ngnýfnny A 1RMATlZÁI REGIONALNEHO ROZOJA
SLOVENSKEJ REPVUKY

Ministerstvo investÍciĺ, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

Č. z.: 044741/2022

Č. S.: 009725/2022/oHMP

ROZHODN UTIE

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO

PRÍSPEVKU

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionáiny operačný program na základe výsledkov
konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného fnančného príspevku

Mestská čast‘ Bratislava- Nové Mesto

Identifikácia žiadatel‘a (d‘alej len „žiadatel“)
Junácka 1, 832 91, Bratislava - rnestská čast‘

Nové Mesto

IČO: 00603317

Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného

1nančného príspevku (d‘alej len „žiadosť“)
NFP3 02070B SY7

Kód výzvy/vyzvania
IROP-P07-SC74-202 1-73

(d‘alej_len_„výzva“)

Názov projektu Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením 57 zákona č. 292/20 14 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF)
žiadost‘

s ch v a 1‘ u j e

s výškou nenávratného fnančného príspcvku maximálne 2 352 014,88 EUR (slovom:
dva milióny tristopäťdesiatdvatisíc štrnásf eur osemdesiatosem centov), pričom celkové
oprávnerlé výdavky projektu boli schválené vo výške 2 475 805,14 EUR (slovom: dva
milióny štyristosedemdesiatpät‘tisíc osemstopät‘ eur štrnást‘ centov).
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Ingrý regonáIy A IIRMATIZÁ REGOHALNEHO ROZVOJA
OČflý prr SLVENSICEJ REPWLIKY

Odóvodnenie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a a informatizácie S lovenskej
republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (d‘alej
len .riadiaci orgán“) v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia
príspevku a dospel k záveru, že žiadosť podl‘a jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky
podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve. na základe čoho žiadost‘
schválil. Uvedené ovcrenie splncnia podrnienok poskytovania príspevku nelimituje

poskytovatel‘a alebo iný orgán oprávnený na výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu
pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní ich splnenia v d‘alších fázach implementácie

projektu, ktorý je predrnetom žiadosti, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného

fnančného príspevku. podľa príslušných právnych predpisov, ktoré sa na žiadatel‘a vzťahujú
a s mými dokumentmi záväznými pre žiadateľa. a to v období uzatvárania zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu

realizácie nesniie byt‘ prekročená. V súlade s ustanovením 25 ods. 2 zákona o príspevku

z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy

o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku je viazané na splnenie podrnienok

ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s ustanovením

22 zákona o príspevku z EŠIF možné podat‘ odvolanie. Žiadatel‘ móže podat‘ odvolanie
písomne riadiacemu orgánu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Podl‘a ustanovenia 22 ods. 5 zákona o príspevku z EŠ[F odvolanie obsahuje označenie

žiadateľa, označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. označenie
rozhodnutia, proti ktorérnu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka

a dövody podania odvolania, čo odvolanírn žiadateľ navrhuje, dátum podariia a podpis osoby
podávajúcej odvolanie.

Žiadatel‘ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podat‘ podnet

na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (d‘alej ako ‚podnet“) v súlade

s podmienkami uvedenými v ustanovení 24 odsek 2 a 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Žiadatel‘ móže podat‘ podnet písornne riadiacemu orgánu, ktorý preskúmavané rozhodnutie
vydal. Rozhodnutie o schválení žiadosti móže byt‘ preskúmané mimo odvolacieho konania

do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy.

Toto rozhodnutieje preskúmatel‘né súdom.
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Intgroyrgnny AHOR?,LTIZÁcI REGONA
p° SLOVENSK[J REPUUKY

V Bratislave, za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej
elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podl‘a zákona
Č. 305/20 13 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pósobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (d‘alej
ako zákon o e-Governniente)

Ing. Albert Németh

generálny riaditel‘ sekcie IROP

(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)
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