
o:LoiudaojOUeJ4S

:‘ueAz!Jd

ĺOq9UUBUf

----——noqpoeope

Vĺ

:ejeeAooeJdsS!dpOdAON3IAeueiv6u:Ie4eAo3eJdS

(J
OqUUeU!4

.nJoqpoBoIpeA•

:eie4epeipeJdS!dpOd?AOIABU8IVUIIaePelPeJd

BABJdSeAOPOAOO

efueseuznu•
[‘:eínqesqoI?PeWUJ

:nIeue4ew:Zsij
•go17efUeAO3eJdSwnea90!UA0I0Jwn;ea

?IflI!LIIr5)SAOdf1e:iseweU9!pe4OqOUW!Z

fl!0IflJU0I8JeuflJOAfloqeueeAqosefuei%AIueu4]A?N:e!ueAo)oJO9

!?II!I\IWO)SAOdflAeASje!dflSeZoqssewenupesezed

VAVidS

9lO8IOZOSJI?!.ek‘i

I1fl)1W‘JVUO)ISAOÍdI7AOAÍS13ÍIdflÍSVZ)1SÍS3LAJ

V7fl)1IVI)1SAOÍdI10153VI

Wlfl)IIL‘M
k)ISAOÍdIi



?INWJXNSAOd!9eisewAUO!pB4S

OUW!Zfl!O?Z!UJ8P0Wfl!3NflJU018JuflJGAI1OAO)uqX)i%AÁuewzeqeJ4odofl!3?WJ01U!(
efwopeAeuafeqfl

.epwĺessewe!UA0I0J8]du!?oIpeJdoqeI!nJodpoe

eleAoNojejdI?!JewO9Ot‘I.PJflUpBSBZWO[OASuBUAB]dOAO)flefBWe?uQuuf!S!W01(P

‘flI?!J9eWoq9uepeppoJd

nqolJJdiJOAONS!A0U1So1oB9Q9QQyPflJ8AIoq9uBAouJwJe—
!UA00UBU!1

AOfOJpZq3AU8JAUe!1ĺiJded)oue!wpodfl!ue?Jpopi0N9!A0USIA03JdÁAJ9IoJuoUAeIq(o

‘flJ8AIudJoeuod

ueo?idsquzÁoj‘6L.Ofl)jOJAne[ojd!!o?z!IeJodOUQZflJ8AflOL9ue$ABue!U3?IdS(q

‘flI?!J0BWoq9upepjpJd

nqodJOA4)jouewpodL3i%U8UpOqi%AZzflJAIoqeoiifns!XeReIueAuoidnNnuod

flUAflN!pU!IPsodejopno)jueqno3fn3uBui4s9uAoNoJeJdooqflJ8Ae!ueI%ANj!Aeu

9uqeJode[‚o‘flJ8AI1nowJoj9ueAoseodzoAooqe!uBAoouu!1nIodSjne3JS!ozo

sewÁuwsoz!?INW‘Jwo)sAodflAU9!pEOq9UW!z!3?z!uJePOwB0!3IflJU0N8JS!DNB

[ou!1soAu!íeUeI?AL3Se!uAooueu!4op9uqeJodeÍeiUAJsqOOq9ufeJeAAO)PoISi5Aeppzeu(
8?‘eÍneuo•I

OA4SIO!dflSeZes;se1ij

?II!IIiiSAO4d!7

e:iseweU9fpeoqeuw!zn!oInJ;uoeJeuflJOAiie!ueAeueuqJA?:npoqy

9I‘oIoIsJ9IO90!P

VAÍS13ÍIdflÍSVZOH)1SÍS3L“J

3IN3S3NZflVNHiAVN

IV7fl)IILIIV1O)ISAOÍdI7AOAÍS13ÍIdflÍSVZ)1S1S3IPJ



b) stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov

financovania — termínovaného úveru zo dňa 07.06.2018

III. schvaľuje

navýšenie už existujúceho bankového úveru (Zmluva O termínovanom úvere Č. 782/2017/UZ ) vo VÚB

O sumu 250 000 eur, za Zvýhodnených podmienok podľa indikatívnej ponuky VÚB as..

Iv. odporúča

primátorovi mesta roZpočtovo ZabeZpečit splácanie úroku v roku 201 8 a splácanie načerpaného

úveru v roku 2019.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dövodová správa

Na Základe výsledkov verejného obstarávania vznikla potreba dofinancovania investičnej

akcie rekonštrukcie a modernizácie Zimného štadióna. Na spolufinancovanie bol schválený úver z

VÚB vo výške 400 000 eur, ktorý sa v roku 2017 načerpal vo výške 48 991,20 eur. V rozpočte mesta

je schválené financovanie z vlastných zdrojov v sume 100 000 eur. Schválená dotácia v objeme

I 500 000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši už bola

pripísaná na účet mesta. Navýšené náklady vyčíslené na Základe výsledkov verejného obstarávania

budú slúžiť na realiZovanie ZabeZpečovacieho systému — turnikety (102 000 eur), elektrickej požiarnej

inštalácie — sever (24 000 eur), elektroinštalácie pre objekt 50301 — rekonštrukcia severnej tribúny

(30 000 eur), objektu snežnej jamy (63 640 eur), rekonštrukcie ľadovej plochy (26 160 eur) a

požiarneho rozvodu —južná tribúna (4 200 eur). BeZ realizácie týchto prác by objekt Zimného štadióna

po I. etape rekonštrukcie nemohol byt‘ uvedený do prevádzky a čiastočne skolaudovaný.

Podľa priloženej indikatívnej ponuky VUB na navýšenie už eXistujúceho úveru banka ponúkla

kombinované financovanie úveru ZO Zdrojov EIB a Z vlastných Zdrojov banky za Zvýhodnený úrok I 2M

Euribor + 0,29% pa..

3



MESTO PRE VŠETKÝCHnm
j £ MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTALIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Stanovisko

hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania -termínovaného úveru

Používanie návratných zdrojov financovania (ďalej v texte len „NZF") mesta je regulované 
prostredníctvom pravidiel rozpočtového hospodárenia, ktoré ustanovuje § 17 Zákona č. 
583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Mesto je povinné pri 
používaní NZF dodržiavať predmetné pravidlá, aby sa predišlo neodôvodnenému zadlžovaniu 
mesta a v tejto súvislosti riziku zavedenia osobitných inštitútov hospodárenia mesta - 
ozdravnému režimu resp. nútenej správe.

Podmienky použitia NZF sú dané v § 17 ods. 2 Zák. č. 583/2004 Z. z.:
mesto môže použiť NZF
• len na úhradu kapitálových výdavkov,
• výnimočne na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného 

rozpočtu v priebehu rozpočtového roka za podmienky, že budú splatené do konca 
rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

Podmienky prijatia NZF sú dané v § 17 ods. 6 Zák. č. 583/2004 Z. z.:
mesto môže na plnenie svojich úloh prijať NZF len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka,
b) suma splátok NZF vrátane úhrady výnosov a splátok záväzkov NZF neprekročí 

v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci 
z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 7 Zák. č 583/2004 Z.z. na účely cit. 
zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich:
• zo splácania istín NZF,
• záväzkov z investičných dodávateľských úverov a
• ručiteľských záväzkov mesta.

Do celkovej sumy dlhu mesta sa podľa § 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z.z. nezapočítavajú 
záväzky:
• z pôžičky poskytnuté z Audiovizuálneho fondu,
• z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej v texte len „ŠFRB“) na 

obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v 
cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,
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• z NZF prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a 
EU, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca programov 
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 
SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a orgánom podľa osobitného predpisu, to platí 
aj, ak mesto vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac 
v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa § 17 
ods. 6 písm. b) Zák. č 583/2004 Z.z. sa nezapočítava suma ich jednorazového 
predčasného splatenia.

Podľa § 17 ods. 4 Zák. č. 583/2004 Z. z mesto môže vstupovať len do takých záväzkov 
vyplývajúcich z NZF, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v 
nasledujúcich rokoch.

Podľa § 17 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z. z. mesto nesmie prevziať záväzok z úveru, pôžičky 
alebo iného dlhu fyzickej osoby a právnickej osoby okrem prevzatia záväzku právnickej osoby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ani záruku za úver a pôžičku alebo iný dlh fyzickej osoby a 
právnickej osoby okrem záruky prevzatej mestom za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 
zo ŠR.

Rozhodnutie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 
písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Povinnosti hlavného kontrolóra podľa Zák. č. 583/2004 Z.z.:
• preveriť podľa § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. dodržanie podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 ods. 6 cit. zákona pred ich prijatím,
• porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania povinne bezodkladne 

oznámiť ministerstvu financií,
• podľa § 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z.z. sledovať počas rozpočtového roka stav a vývoj 

dlhu mesta a dosiahnutie hranice zákonom regulovanej hranice celkovej sumy dlhu podľa 
§ 17 ods. 10 až 12 Zák. č. 583/2004 Z. z. povinne bezodkladne oznámiť ministerstvu 
financií, čím sa zároveň sleduje aj plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti podľa Zák. 
č. 493/2011 Z.z.

Základné údaje o úvere VÚB, a.s.:
Druh úveru:
Účel úveru:

termínovaný úver
rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste
Liptovský Mikuláš 
250 000,- EUR 
25.7.2027
do 30.12.2018 úhradou faktúr na účet dodávateľa alebo 
refundáciou na účet mesta v prípade v prípade úhrady faktúr 
z vlastných zdrojov mesta 
mesačné splátky od 25.1.2019 
mesačne

Výška úveru: 
Splatnosť úveru: 
Čerpanie úveru:

Splácanie istiny úveru: 
Platba úrokov:

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
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Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia

Úroková sadzba: a/ Kombinované financovanie úveru zo zdrojov EIB a z
vlastných zdrojov banky
V prípade voľných zdrojov a po splnení všetkých podmienok 
alokácie externej finančnej inštitúcie (EIB)
12M Euribor + 0,29% p.a.

b/ Financovanie z vlastných zdrojov banky
12M Euribor + 0,54% p.a.

Tento úver je možné mestu poskytnúť aj formou navýšenia existujúceho úveru 
poskytnutého mestu bankou na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 782/2017/UZ 
uzatvorenej dňa 24.8.2017, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 
38/2017 dňa 22.6.2017.

A. Zistený stav - Celková suma dlhu

Hlavný kontrolór preveril celkovú sumu dlhu k nasledovným obdobiam:

Celková suma dlhu k 30.04.2018 (skutočnosť)
Celkovou sumou dlhu mesta podľa § 17 ods.7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. k sledovanému 
obdobiu je súhrn záväzkov za splácania istín komerčných úverov vo výške 6 518 740,50 €. 
Mesto v roku 2017 podľa Záverečného účtu za rok 2017 dosiahlo skutočné bežné príjmy 
vrátane príjmov rozpočtových organizácií, t.j. celkové bežné príjmy pre výpočet vývoja dlhu 
vo výške 23 567 200 €.
Celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 27,66 % skutočných 
bežných príjmov rozpočtového roka 2017.

Predpoklad celkovej sumy dlhu k 30.06.2018
Celkovou sumou dlhu mesta podľa § 17 ods.7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. k sledovanému 
obdobiu je súhrn záväzkov zo splácania istín komerčných úverov vo výške 6 406 825 €. 
Mesto v roku 2017 podľa Záverečného účtu za rok 2017 dosiahlo skutočné bežné príjmy 
vrátane príjmov rozpočtových organizácií, t.j. celkové bežné príjmy pre výpočet vývoja dlhu 
vo výške 23 567 200 €. V mesiaci jún 2018 sa neočakáva čerpanie úveru.
Celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 27,19% skutočných 
bežných príjmov rozpočtového roka 2017.

Predpoklad celkovej sumy dlhu k 31.12.2018
Celkovou sumou dlhu mesta podľa § 17 ods.7 a 8 Zák. č.583/2004 Z.z. k sledovanému 
obdobiu je súhrn záväzkov zo splácania istín komerčných úverov vo výške 6 672 089 €. 
Mesto v roku 2017 podľa Záverečného účtu za rok 2017 dosiahlo skutočné bežné príjmy 
vrátane príjmov rozpočtových organizácií, t.j. celkové bežné príjmy pre výpočet vývoja dlhu 
vo výške 23 567 200 €. V 2.polroku 2018 bude vyčerpaný termínovaný úver na 
rekonštrukciu Zimného štadióna v celkovej výške 601 008,80 € ( t.j. dočerpanie zostatku 
úveru prijatého v roku 2017 vo výške 351 008,80 € a novoprijatého úveru vo výške 
250 000,- €)

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
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Celková suma dlhu mesta predstavuje v percentuálnom vyjadrení 28,31 % skutočných 
bežných príjmov rozpočtového roka 2017.

B. Zistený stav - Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane
úhrady výnosov (ďalej v texte len „suma splátok NZF“)

Hlavný kontrolór preveril sumu ročných splátok NZF k nasledovným obdobiam:

Suma splátok NZF k 31.04.2018 (skutočnosť):
a) vo finančnom vyjadrení....
b) v percentuálnom vyjadrení

434 024,26 € 
1,84 % skutočných BP

RR 2017 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 17 ods.6b Zák. č. 
583/2004

Predpoklad sumy splátok NZF k 30.06.2018 :
a) vo finančnom vyjadrení.....
b) v percentuálnom vyjadrení

947 325,24 € 
4,02 % skutočných BP

RR 2017 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 17 ods.6b Zák. č. 
583/2004

Predpoklad sumy ročných splátok NZF k 31.12.2018 :
a) vo finančnom vyjadrení.....
b) v percentuálnom vyjadrení 
RR 2017 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom RR obci podľa § 17 ods. 6b) Zák.č. 
583/2004 Z.z. V 2.polroku 2018 bude vyčerpaný termínovaný úver na rekonštrukciu Zimného 
štadióna vo výške 601 008,80 € (t.j. dočerpanie zostatku úveru prijatého v roku 2017 vo výške 
351 008,80 € a novoprijatého úveru vo výške 250 000,- €).

........ 1 880 925,17 €
7,98 % skutočných BP

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že hlavný kontrolór v súlade so Zákonom č.583/2004 
Z.z. preveruje len dodržanie zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, 
v tomto stanovisku nepreveruje objem, rentabilitu úveru, charakter a skladbu investičných akcií, 
ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod.

C. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti mesta Liptovsky Mikuláš
k prijatiu návratných zdrojov financovania

Na základe vykonaného preverenia predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii 
konštatujem, že schválením návratných zdrojov financovania vo výške 250 000,- € dodrží mesto 
Liptovský Mikuláš podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 
písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

.VESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MESTSKY ÚRADV Liptovskom Mikuláši, dňa 7.6.2018

2

PhDr. Jozef Fiedór 
hlavný kontrolór mesta
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ňnn VUB BANKA

Mestský úrad
Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš, 4.6.2018

Vec: Indikatívna ponuka na poskytnutie úverov

Vážený pán primátor,

veľmi si vážime doterajšiu spoluprácu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej „Mesto”) so Všeobecnou úverovou 
bankou, a.s. (ďalej „Banka”), teší nás jej výrazné rozšírenie a zintenzívnenie a budeme veľmi radi, ak sa 
naša spolupráca bude ďalej rozširovať. V zmysle predchádzajúcich rokovaní so zástupcami Mesta Vám 
preto predkladáme nasledovnú indikatívnu ponuku Banky na poskynutie úveru pre mesto Liptovský Mikuláš 
na financovanie rekonštrukcie a modernizácie Zimného štadióna v Meste:

Druh úveru: termínovaný úver

rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský 
Mikuláš

Účel úveru:

Výška úveru: 

Splatnosť úveru: 

Čerpanie úveru:

250 000,- EUR

25.7.2027

do 30.12.2018 úhradou faktúr na účet dodávateľa alebo refundáciou na 
účet Mesta v prípade úhrady faktúr z vlastných zdrojov Mesta

mesačné splátky od 25.1.2019Splácanie istiny úveru: 

Platby úrokov: mesačne

Poplatky súvisiace s úverom:

Poplatok za uzatvorenie úverovej 
zmluvy/poskytnutie úveru:

Záväzková provízia:

Poplatok za nedočerpanie úveru: 0

Poplatok za monitorovanie 

úveru:

0

0

0

Poplatok za predčasné splatenie • 0,00% z objemu predčasnej splátky istiny úveru z vlastných zdrojov;
• 3,00% z objemu predčasnej splátky istiny úveru z cudzích zdrojov, 
minimálne 500,00 EUR

úveru:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny INTES4 @ SŕsNIMOLO



bez zabezpečenia

• realizovanie platobného styku v zmysle dohody Mesta a Banky 
prípade kombinovaného financovania zo zdrojov EIB a Banky bude

čerpanie úveru formou refundácie možné iba v prípade tých 
investičných akcií, ktoré nebudú do termínu EIB alokácie ukončené
• ďalšie podmienky obvyklé pre tento typ obchodu a pre financovanie 
samospráv.

AJ Kombinované financovanie úveru zo zdrojov EIB a z vlastných

Zabezpečenie úveru: 

Ostatné podmienky:
• v

Úroková sadzba:
zdrojov Banky
V prípade voľných zdrojov a po splnení všetkých podmienok alokácie 
externej finančnej inštitúcie (EIB)
12M Euribor + 0,29 % p.a.

BI Financovanie z vlastných zdrojov Banky
12M Euribor + 0,54% p.a.

V prípade, že sadzba Euribor bude záporné číslo použije sa sadzba Euribor vo výške 0 (nula).

Tento nový úver je možné Mestu poskytnúť aj formou navýšenia existujúceho úveru poskytnutého Mestu 
Bankou na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 782/2017/UZ uzatvorenej dňa 24.8.2017.

Pri predčasnom splatení úveru alebo jeho časti Mestu vznikne povinnosť uhradiť refinančné náklady Banky.

Táto indikatívna ponuka je predložená Bankou za účelom prerokovania podmienok úveru a nemôže byť 
považovaná za záväznú. Každá realizácia obchodu na základe Žiadosti o uzatvorenie obchodu v zmysle 

tejto ponuky podlieha schváleniu kompetentným orgánom Banky a musí spĺňať právne a obchodné 
podmienky Banky pre poskytnutie úveru.

Vzhľadom na vyššie uvedenú ponuku Vás prosíme o vyjadrenie sa k navrhnutým podmienkam úveru a na 
základe Vášho záujmu dohodneme ďalší postup.

Táto indikatívna ponuka na poskytnutie úveru je dôverná a je určená výlučne mestu Liptovský Mikuláš. Jej 
obsah nemôže byť zverejnený akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Banky.

Táto indikatívna ponuka je platná do 16.7.2018.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosíme kontaktujte: Ľubor Labanič, mobil 0904 755 561, e-mail 
llabanic@vub.sk. Zdenka Husárová, mobil 0904 755 389, e-mail zhusarova@vub.sk.

VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 25 
82000/01

S pozdravom
r

Ing. Zdenka Husárová
manažér klientskych vzťahov senior

Ing. Miroslava Laštíková 
manažér klientskych vzťahov

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155
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