
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKe.HO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 22. júna 2017 číslo 38/2017 

K bodu: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úverom 

schváleným v rozpočte mesta na rok 2017 

Mestské zastupitel'stvo 

I. prerokovalo 

Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úverom schváleným v rozpočte mesta 

na rok 2017 

II. konštatuje, že 

a. Mestské zastupiterstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí dňa 16.12.2016 

uznesenlm člslo 126/2016 schválilo rozpočet na rok 2017, súčasťou ktorého je krytie 

kapitálových výdavkov vo výške 1387 172 eur z úverových zdrojov, 

b. bol urobený prieskum úverových podmienok a boli porovna né ponuky 2 bánk, 

c. najvýhodnejšou ponukou je ponuka Všeobecnej úverovej banky (VÚB), ktorá ponúkla najnižšiu 

obchodnú maržu 0,29% a všetky služby spojené so zazmluvnením a spravovanim úveru 

bezplatne, 

d. mesto s VÚB uzavrie zmluvu k načerpaniu preklenovacieho úveru vo výške 221 516 eur na 

predfinancovanie EU grantov projektov Mesta : "Historicko-kultúrna cesta okolo Tatier" -

cyklochodnlk 2. etapa, 765656 eur .. Múzeá 21. storočia - Depozitár Múzea Janka Krára 

a načerpanie terminovaného úveru vo výške 400 000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu 

Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš. 

e. návrh na čerpanie úveru schváleného v rozpočte mesta na rok 2017 vo Všeobecnej úverovej 

banke prerokovala komisia finančná a majetkovoprávna dňa 5.6.2017 a mestská rada dňa 

15.6.2017 a odporučili predložiť materiál na prerokovanie a schválenie zastupiterstvu. 



III. ber jen a ved o mie 

Správu PhDr. Jozefa Fiedora, hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly: "Kontrola stavu 
a vývoja dlhu mesta podra Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisova preverenie podmienok 
prijatia návratných zdrojov financovania podra citovaného zákona". Hlavný kontrolór mesta 
konštatuje: 

a. podra ustanovenia § 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z.z., že celková suma dlhu mesta ku 
kontrolovaným obdobiam neprekračuje 50% a tým ani 60% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka a 

b. podra ustanovenia § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.Z., že ak budú dodržané základné podmienky 
uvedené v tejto správe pre prijatie úveru VÚB, a.s. je predpoklad, že budú splnené podmienky 
pre prijatie predmetného úveru pod ra ustanovenia § 17 ods. 6 citovaného zákona a to: 

• celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 

• suma ročných splátok návratných zdrojov financovanía vrátene úhrady neprekročí 
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššieho 
územného celku z rozpočtu íného subjektu verejnej správy, prostríedky poskytnuté 
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky ziskané na základe 
osobitného predpisu. 

IV. sch var uje 

a. prijatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie EU grantov projektov mesta vo výške 221 

516 eur "Historicko-kultúrna cesta okolo Tatier" - cykloch od ník 2.etapa, 765 656 eur "Múzeá 

21. storočia - Depozitár Múzea Janka KrMa" so splatnosťou do dvoch rokova termínovaný úver 

vo výške 400 000 eur so splatnosťou na desať rokov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., 

formou Zmluvy o úvere, pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého úveru, 

b. účel úverov: predfinancovanie EU grantov projektov mesta a rekonštrukcia Zimného štadióna 

- priame financovanie úhrady investičných faktúr alebo ich refundácia. 

V. od porú ča 

primátorovi mesta podpísať zmluvu o poskytnutí úverov s príslušnou dokumentáciou. 

Ing. Ján Bleh Č, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 23.06.2017 


