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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 12.12.2019     číslo     /2019 
 

K bodu:  Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úveru na realizáciu 
stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ 
 

 
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I. konštatuje, že 

1. Dňa 24.10.2019 mestské zastupiteľstvo PRIJALO uznesenie číslo 78/2019 k bodu 

rokovania: Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba, ktoré dňa 25.10.2019 

nadobudlo PLATNOSŤ na základe podpisu uznesenia primátorom mesta Liptovský 

Mikuláš.   

 

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina prevádzkovateľovi „Skládky TKO Veterná 

Poruba“, t. j. Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš, rozhodnutím č. 1593-

30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 16.08.2019: 

- udelila súhlas na prepracovanie uzatvorenie predmetnej skládky a vykonanie opätovnej 

rekultivácie, 

- vydala stavebné povolenie na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba- 

Prepracovanie“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019. 

 

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina pri vydávaní stavebného povolenia na      

stavbu: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ vychádzala: 

- z výsledkov kontrol a meraní uskutočnených za účelom overenia dodržania zákonných 

stavebnotechnických podmienok na uzatvorenie skládok odpadov – overenia kvality použitých 

materiálov, dodržania parametrov jednotlivých tesniacich vrstiev,  

- z vyhodnotenia nápravných opatrení uložených prevádzkovateľovi skládky odpadov,  
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- zo záverov Záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR č. 172/2019-  

1.7/mo41396/2019 zo dňa 07.08.2019 a jeho rozhodnutia č. 570/2018-17/hp zo dňa      

vydaným v zisťovacom konaní, 

- z predložených požiadaviek  účastníkov správneho konania a dotknutých orgánov štátnej      

správy. 

 

4. Stavba: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ bude 

realizovaná v areáli prevádzky „Skládky TKO Veterná Poruba“, na povrchu uzatvoreného 

telesa skládky odpadov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Vladimírom Ďurišom, CSc. 
 

5. Predpokladaná výška investičných nákladov je 1 650 000 Eur. 
 

6. Zhotoviteľom stavby: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ 

bude víťaz verejného obstarávania vykonaného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 

7. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje financovať realizáciu stavby: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia 

Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ z úverových prostriedkov.  
 

8. Stavba: „SO-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba – Prepracovanie“ podľa 

stavebného povolenia musí byť ukončená do 12/2021. 

 
9. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš dňa 24.10.2019 SCHVÁLILO postup 

výberu dodávateľa stavby „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba – 

Prepracovanie“ verejným obstarávaním v súlade s platnou legislatívou v oblasti 

verejného obstarávania. 

 
10. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí dňa 11.februára 2019 

uznesením č. 8/2019 schválilo rozpočet na rok 2019, ktorého súčasťou bolo aj prijatie 

úverových zdrojov na krytie výdavkov súvisiacich so uzatvorením skládky Veterná Poruba. 

 
11. Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2020 a výhľadové roky 2021-2022 v časti príjmové finančné 

operácie je naplánovaný príjem úveru v rozpočtovom roku 2020 a 2021. 

 
12. Boli oslovené tri komerčné banky a najvýhodnejšom ponukou bola ponuka od Prima banky 

Slovensko, a.s. 

 
13. Hlavný kontrolór PhDr. Jozef Fiedor vypracoval stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania – termínovaného úveru. 

 
II. berie na vedomie 

1. informáciu o nutnosti financovať stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba 

- Prepracovanie“ z úverových zdrojov, 

 

2. informáciu Slovenskej inšpekcie životného prostredia: „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku 

odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia  

je oprávnená mu uložiť pokutu vo výške od 150 000 eur do 1 000 000 eur.“   
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III. schvaľuje 

prijatie termínovaného úveru vo výške 1 650 000,- eur na krytie kapitálového transferu pre 

príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš IČO:183636 

v súvislosti so stavbou „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ so 

splatnosťou na desať rokov v Prima banke Slovensko, a.s. s úrokovou sadzbou 12M Euribor + 

0,20% p.a., pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého úveru. Výsledná suma 

čerpania úveru bude závislá od výsledkov verejného obstarávania s čím počíta aj indikovaná 

ponuka od banky, kde je stanovená záväzková provízia vo výške 0,0% p. a. z objemu 

nevyčerpaných prostriedkov úveru.  

 
 

IV. odporúča 

primátorovi mesta podpísať zmluvu o termínovanom úvere s príslušnou dokumentáciou. 

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

  
 
Dátum podpisu uznesenia:      
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Dôvodová správa 

 

Mesto Liptovský Mikuláš každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na odvedenie odpadových vôd 

zo skládky. Spoločnosť Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečovala tento odvoz nasledovne: 

- v roku 2015 v sume 52 034,10 eur,  

- v roku 2016 v sume 52 048,71 eur,  

- v roku 2017 v sume 56 075,62 eur,  

- v roku 2018 v sume 47 252,32 eur,  

- v roku 2019 je momentálne odhadovaná výška 62 860,00 eur. 

Pre mesto Liptovský Mikuláš predstavuje zbytočne narastajúce náklady, ktoré by nemuseli vznikať a finančné 

prostriedky by sa mohli použiť na iné účely. Celková výška uvedených nákladov za obdobie piatich rokov 

spolu predstavuje sumu 270 270,75 eur.    

Ďalej uvádzame, že prevádzkovateľ skládky odpadov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš bol tiež 

povinný počas prevádzky skládky podľa množstva uložených ton, vytvárať účelovú finančnú rezervu. Táto bola 

vytvorená v hodnote 226 688,63 eur. Prostriedky tejto rezervy, sa však môžu použiť len na uzavretie, 

rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce 

súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej.  Vedú sa na 

samostatnom bankovom účte. Čerpanie prostriedkov účelovej rezervy za obdobie rokov 2015 až 2018 bolo vo 

výške 73 643,16 eur, kde čerpanie rezervy možno použiť až po vydaní súhlasu Ministerstva životného 

prostredia podľa  § 97 ods.1 pís. j) zákona č.79/2015 z. z. zákon o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia 

SR na základe písomného potvrdenia presne určilo rozsah disponovania s týmito prostriedkami. Od roku 2019 

s prostriedkami účelovej rezervy disponuje Ministerstvo životného prostredia SR a uvedené prostriedky 

v hodnote  po čerpaní z minulých rokov boli prevedené na účet štátnej pokladnice a to v sume 153 045,47 eur.  

Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí dňa 11.februára 2019 uznesením č. 

8/2019 schválilo rozpočet na rok 2019, ktorého súčasťou bolo aj prijatie úverových zdrojov na krytie výdavkov 

súvisiacich so uzatvorením skládky Veterná Poruba. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina 

prevádzkovateľovi - Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš, rozhodnutím č. 1593-

30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP zo dňa 16.08.2019, udelila súhlas na prepracovanie uzatvorenie 

predmetnej skládky a vykonanie opätovnej rekultivácie a vydala stavebné povolenie na stavbu „SO-04 Zakrytie 

a rekultivácia skládky Veterná Poruba - Prepracovanie“ na pozemkoch parcelné čísla KNE 683, 201, 202/501, 

203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 

a 1110 v k.ú. Smrečany podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019. 
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Aby sme zabezpečili financovanie realizácie stavby, oslovili sme tri banky, ktoré nám predložili indikatívne 

ponuky financovania pre mesto Liptovský Mikuláš na úverový rámec vo výške 1 650 000,- eur. Predložené 

ponuky boli nasledovné: 

 

1. Prima banka Slovensko, a.s. 

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,20 % p.a. 

Ostatné poplatky: poplatok za poskytnutie 0,25 % z objemu schváleného úveru, monitoring zmluvných 

podmienok 0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12., záväzková provízia 0,0% p.a. u objemu nevyčerpaných 

prostriedkov úveru 

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení: 33 535,- eur (variabilná sadzba, po 

zohľadnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od roku 2023) 

 

2. Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,38 % p.a 

Fixná úroková sadzba: 0,49 % p.a. 

Ostatné poplatky: spracovateľský poplatok 0,- eur, správa úveru – neuplatňuje sa, záväzková provízia – 

neuplatňuje sa 

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení: 36 973,- eur (variabilná sadzba, po 

zohľadnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od roku 2023) 

 

3. Všeobecná úverová banka, a.s.  

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,62 % p.a 

Fixná úroková sadzba: 0,77 % p.a. 

Ostatné poplatky: spracovateľský poplatok 0,- eur, poplatok za monitorovanie úveru 0,- eur, poplatok za 

nedočerpanie úveru 0,- eur 

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení: 56 958,- eur (variabilná sadzba, po 

zohľadnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od roku 2023) 

Pri prepočtoch celkových nákladov sme vychádzali z predložených ponúk a z historického – ex post 

a odhadovaného – ex ante vývoja sadzieb 12M  Euribor. Odhadovaný vývoj sadzieb 12M Euribor 

zverejnený agentúrou „The Economy Forecast Agency (EFA)“ predpokladá záporné hodnoty sadzieb 

v nasledujúcich rokoch 2020 a 2021. Prehľad očakávaného vývoja uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 1 Odhadovaný vývoj sadzieb 12 M Euribor 

Year Mo Min Max Close Mo,% Total% 

2019 Nov -0.287 -0.255 -0.271 0.7% 0.7% 

2019 Dec -0.285 -0.253 -0.269 0.7% 1.5% 

2020 Jan -0.271 -0.241 -0.256 4.8% 6.2% 

2020 Feb -0.258 -0.228 -0.243 5.1% 11.0% 

2020 Mar -0.270 -0.240 -0.255 -4.9% 6.6% 

2020 Apr -0.284 -0.252 -0.268 -5.1% 1.8% 

2020 May -0.298 -0.264 -0.281 -4.9% -2.9% 

2020 Jun -0.283 -0.251 -0.267 5.0% 2.2% 

2020 Jul -0.278 -0.246 -0.262 1.9% 4.0% 

2020 Aug -0.267 -0.237 -0.252 3.8% 7.7% 

2020 Sep -0.269 -0.239 -0.254 -0.8% 7.0% 

2020 Oct -0.283 -0.251 -0.267 -5.1% 2.2% 

2020 Nov -0.297 -0.263 -0.280 -4.9% -2.6% 

2020 Dec -0.303 -0.269 -0.286 -2.1% -4.8% 

2021 Jan -0.318 -0.282 -0.300 -4.9% -9.9% 

2021 Feb -0.332 -0.294 -0.313 -4.3% -14.7% 

2021 Mar -0.349 -0.309 -0.329 -5.1% -20.5% 

2021 Apr -0.354 -0.314 -0.334 -1.5% -22.3% 

2021 May -0.359 -0.319 -0.339 -1.5% -24.2% 

2021 Jun -0.369 -0.327 -0.348 -2.7% -27.5% 

2021 Jul -0.371 -0.329 -0.350 -0.6% -28.2% 

2021 Aug -0.373 -0.331 -0.352 -0.6% -28.9% 

2021 Sep -0.373 -0.331 -0.352 0.0% -28.9% 

2021 Oct -0.364 -0.322 -0.343 2.6% -25.6% 

2021 Nov -0.368 -0.326 -0.347 -1.2% -27.1% 

Zdroj: The Economy Forecast Agency 

 

Po zvážení historického a predpokladaného vývoja sadzieb 12 Euribor sme pri prepočtoch celkových 

nákladov vychádzali z variabilných úrokových sadzieb predložených bánk s tým, že sme  v nasledujúcich 

rokoch počítali aj s rizikom preklopenia sadzieb 12 Euribor na kladné hodnoty. Po prepočtoch 

najvýhodnejšiu ponuku predložila Prima banka Slovensko, a.s., ktorá tvorí prílohu tejto správy.   
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Prima banka Slovensko, a.s.  

Prima banka Slovensko, a.s. (do 31.12.2011 Dexia banka Slovensko a.s. a do 30.09.2003 PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA 

a.s.) začala svoju činnosť v januári 1993. Zakladajúcimi akcionármi banky bolo 193 miest a obcí, ktoré vlastnili 99%

všetkých jej akcií. Banka vznikla ako špecializovaná banka na financovanie rozvojových programov miest a obcí v

Slovenskej republike.

Prelomovým rokom v histórii banky bol rok 2000, kedy do banky vstúpil strategický zahraničný investor, nadnárodná 

finančná skupina Dexia. Ďalšia významná udalosť sa udiala v roku 2003, kedy došlo k zmene mena banky na Dexia 

banka Slovensko a.s. V novembri 2010 skupina Dexia oznámila predaj svojho podielu vo výške 88,7% v Dexia banke 

Slovensko investičnej skupine Penta Investments. Transakcia bola súčasťou dohody s Európskou komisiou dosiahnutou 

vo februári 2010. Investičná skupina Penta sa stala hlavným akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. v apríli 2011. Od 

1.1.2012 bolo meno banky zmenené na Prima banka Slovensko, a.s. 

Banka je strategickým partnerom ZMOS a významným finančným partnerom samospráv, a to tak v oblasti ich 

financovania, ako aj v oblasti správy ich finančných prostriedkov. Prima banka vznikla ako komunálna banka a dnes je 

jednou z mála bánk na slovenskom trhu, ktorá má jasnú sektorovú špecializáciu. Zameranie na komunálny sektor prináša 

banke väčšie možnosti v špecializácii prístupu k tomuto segmentu. Poskytovanie bankových služieb pre samosprávy je 

významným obchodným pilierom Prima banky. 

Celkový bilančný objem úverov Prima banky pre samosprávy dosiahol k 31.12.2018 výšku 141,8 mil. EUR. Dominantné 

postavenie má Prima banka aj v správe finančných prostriedkov miest, mestských častí a obcí. Celkový bilančný objem 

spravovaných finančných prostriedkov miest, mestských častí a obcí na účtoch v Prima banke dosiahol k 31.12.2018 

výšku 370,4 mil. EUR.  

V Prima banke vedie podielové dane 1794 miest a obcí. Z celkového objemu mesačných podielových daní miest a obcí je 

do Prima banky primárne smerovaných 61%. Je to významný podiel, ktorý potvrdzuje, že samosprávy vnímajú Prima 

banku ako svoju banku. 

Zámerom Prima banky je pokračovať v poskytovaní kvalitných bankových služieb pre samosprávy v 

oblasti ich financovania a správy ich finančných prostriedkov. Záujmom banky je podieľať sa na rozvoji 

slovenských samospráv. 

Záväzná ponuka financovania 

Dlžník: Mesto Liptovský Mikuláš 

Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s. 

Druh úveru: Municipálny úver - Klasik (Dlhodobý investičný úver) 

Výška a mena úveru: 1.650.000 EUR 

Účel úveru: Uzatvorenie skládky TKO v zmysle schválenia mestským zastupiteľstvom 

Konečná splatnosť 

úveru: 

Do 10  rokov odo dňa podpísania úverovej dokumentácie, 

Variabilná úroková 

sadzba: 
12M EURIBOR + úrokové rozpätie p.a. 
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Úrokové rozpätie: 

0,20% 

12M EURIBOR úrokové rozpätie 
Celková indikatívna 

úroková sadzba 

0 0,20% p.a. 0,20% p.a. 

Obdobie čerpania 

úveru: 
Na základe vzájomnej dohody mesta a banky môže byť čerpanie úveru predĺžené. 

Spôsob čerpania 

úveru: 

Na základe vopred dohodnutého kalendára čerpania úveru, alebo na základe písomných 

žiadostí, doručených banke minimálne 5 pracovných dní pred požadovaným dňom čerpania 

úveru. 

Odklad splácania 

istiny úveru: 
Do 2 rokov. 

Splácanie istiny 

úveru: 

Istina úveru môže byť splácaná mesačnými, alebo štvrťročnými splátkami, podľa 

požiadaviek mesta. 

Výška splátok istiny úveru závisí od zvoleného spôsobu splácania, doby splatnosti a ďalších 

dohodnutých podmienok. Možné spôsoby splácania istiny úveru: 1) rovnomerné splátky, 2) 

nerovnomerné splátky, 3) anuitné splátky: pravidelné splátky (istina a úrok) v rovnakej 

výške počas daného úrokového obdobia. 

Platby úrokov 

z úveru: 

Pravidelne mesačne v 1. pracovnom dni v mesiaci, počnúc prvým dňom čerpania úveru. 

Úrok je štandardne pre všetky úverové produkty Prima banky vypočítaný z aktuálneho 

zostatku istiny vyčerpaného úveru. 

Zabezpečenie úveru: Prima banka nebude požadovať spísanie notárskej zápisnice. Mesto teda nebude mať žiadne 
náklady v súvislosti so zaručením tohto úveru. 

Poplatok za 

poskytnutie úveru: 

0,25% z objemu schváleného úveru (min. 200 EUR), splatný jednorázovo 

Monitoring 

zmluvných 

podmienok: 

0,1% zo zostatku istiny úveru k 31.12. (1x ročne) 

Poznámka: Poplatok je splatný vždy po uplynutí kalendárneho roka najneskôr do 31.1. 

nového kalendárneho roka. 

Záväzková provízia: Bez záväzkovej provízie (0,0% p.a. z objemu nevyčerpaných prostriedkov úveru) 

Poplatok za 

predčasné splatenie 

úveru, alebo jeho 

časti: 

V zmysle platného Sadzobníka poplatkov banky (5,0% z predčasne splatenej sumy, min. 

300 EUR, poplatok platný k 10.10.2019). 

Možnosť realizácie 

predčasnej splátky 

istiny úveru: 

Na základe písomnej žiadosti mesta, doručenej banke minimálne 5 pracovných dní pred 

požadovaným dňom realizácie predčasnej splátky istiny úveru. 
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Vedenie účtov 

a realizácia 

platobného styku: 

 Správa finančných prostriedkov a realizácia platobného styku mesta v Prima banke vo

výške 100%

Sledované finančné 

ukazovatele: 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Úverová 

dokumentácia: 

Úver sa bude riadiť úverovou zmluvou a ďalšími zmluvnými dokumentmi vo forme a 

obsahu prijateľnom pre obidve zmluvné strany. 

Ostatné podmienky: 

 Prijatie akéhokoľvek iného nového záväzku vo forme úveru, pôžičky, emitovania

dlhopisov, vystavenia alebo akceptácie zmenky len so súhlasom Prima banky,

 Pri prípadnom porušení dohodnutých podmienok (správa finančných prostriedkov a

realizácia platobného styku mesta a minimálne vo výške 100%, prijatie akéhokoľvek

iného nového záväzku vo forme úveru, pôžičky, emitovania dlhopisov, vystavenia

alebo akceptácie zmenky len so súhlasom Prima banky) bude úrokové rozpätie

navýšené o 1,0%,

 Štandardné podmienky aplikované bankou pre tento typ transakcií a pre daný typ

klienta.

Súdna príslušnosť: Právne vzťahy z tejto zmluvy budú podliehať právomoci slovenských súdov. 

Dôvernosť: 

Táto záväzná ponuka je dôverná a určená výlučne mestu Liptovský Mikuláš. Jej obsah 

nemôže byť zverejnený akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Prima banky. 

Platnosť ponuky: 
Táto záväzná ponuka je platná do 31.12.2019, pokiaľ nebude predĺžená po vzájomnej 

dohode mesta Liptovský Mikuláš a Prima banky. 

Výhody tohto 

produktu: 

 Financovanie kapitálových výdavkov samosprávy za výhodných podmienok,

 Úroková sadzba zohľadňujúca aktuálnu situáciu na finančnom trhu,

 Dlhá splatnosť, presné plánovanie nárokov na rozpočet samosprávy,

 Žiadne náklady v súvislosti so zaručením úveru.

Prima banka ďalej samospráve ponúka: 

 Nový Účet samosprávy, s ktorým získate množstvo výhod. Účet má najpoužívanejšie bankové služby za jednu

cenu, neobmedzený počet elektronicky zadaných transakcií (prijaté úhrady, odoslané príkazy na úhradu zadané

elektronicky, zriadenie trvalých príkazov, inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov zadaných cez Internet

banking), všetky výbery z bankomatov Prima banky, Elektronické bankovníctvo – pre pohodlnú, bezpečnú a rýchlu

prácu s vašimi účtami. Samospráva má navyše možnosť získať vedenie účtu zdarma.

 Produkt Grantový účet pre samosprávy slúžiaci na príjem a využívanie dotácií z fondov Európskej únie a iných

grantových schém. Vedenie účtu a vybrané služby a transakcie sú zdarma. Ďalšou výhodou je zníženie prácnosti pri

vykazovaní a vrátení výnosov z dotácie poskytovateľovi dotácie, keďže účet je úročený 0% kreditnou úrokovou

sadzbou,

 Poradenstvo vo všetkých oblastiach života samosprávy: čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, financovanie

investičných akcií, projektové financovanie, nakladanie s majetkom, optimalizácia finančného plánovania a

rozpočtovania, a pod.

Vážený pán primátor, 
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veríme, že Vás záväzná ponuka Prima banky oslovila a že spoločne nájdeme pre mesto optimálny spôsob 

jeho financovania.  

V prípade akýchkoľvek ďalších informácii sme Vám k dispozícii. 

S úctou 

Ing. Milan Brka 

Regionálny riaditeľ pre municipálny a firemný obchod 



PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

splátka 
istiny k

splátka 
úrokov k

Končený stav 
úverov k

31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019
1. SZRB ŠFRB 50527662002 177 333,34 7 438,16 5 691,74 169 895,18

20b.j.Palúdzka 278.364,- €

2. SZRB ŠFRB 5054052004 540 429,30 25 948,85 5 322,15 514 480,45

32 b.j. Palúdzka 944.998,- €

3. SZRB ŠFRB 50513292006 747 244,12 31 894,12 6 147,48 715 350,00

50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €

4. SZRB ŠFRB 50516872007 498 334,48 19 467,44 4 106,56 478 867,04

30 b.j. Palúdzka/07  732.922,- €

5. SZRB ŠFRB 50518252000 50 231,41 2 947,41 1 804,99 47 284,00

18 b.j. J.Janošku 94.901,- €

6. SZRB ŠFRB 50533482001 199 521,75 8 402,32 7 224,38 191 119,43

22 b.j. Nábrežie 312.056,- €

7. SZRB ŠFRB 50517582008 565 335,03 21 295,31 4 661,69 544 039,72

30 b.j.Palúdzka/08  807.011,- €

8. SZRB ŠFRB 5059462005 271 198,36 12 426,92 2 227,88 258 771,44

22 b.j.Pltnícka 455.620,- €

9. SZRB ŠFRB 50511892006 15 044,18 1 451,27 362,13 13 592,91

Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €

10. SZRB ŠFRB 50511902006 102 283,10 4 399,96 841,34 97 883,14

9 b.j.Hlboké 162.949,- €

11. SZRB ŠFRB 5051552010 278 601,92 9 736,21 2 300,19 268 865,71

15 b.j.Palúdzka 374.220,- €

12. SZRB ŠFRB 5054962013 50 588,65 1 503,13 418,67 49 085,52

12 b.j.Hlboké 59.750,- €

13. SZRB ŠFRB 5052292010 811 187,83 28 211,65 6 697,85 782 976,18

27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €

14. SZRB ŠFRB 5055272011 48 944,53 1 597,08 404,52 47 347,45

12 b.j. Hlboké 62.230,- € 

15. SZRB ŠFRB 5057222011 1 086 861,81 35 463,50 8 982,90 1 051 398,31

34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- € 

16. SZRB ŠFRB 5007132014 844 192,42 16 371,40 7 019,60 827 821,02

47 b.j.Dominanta 925 070,- € 

6 287 332,23 0 228 554,73 64 214,07 6 058 777,50
1. VUB 215/2014 723 007,32 113 100,00 7 896,60 609 907,32

Na rekonštrukciu miestnych komuníkácií 1 300 000,- €

2. VUB 1466/2015 5 137 252,47 361 170,00 27 265,29 4 776 082,47

Refin. KÚ z Prima banky + investičný 6 337 390,47-€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-)

3. VUB 782/2017 650 000,00 63 100,00 1 519,09 586 900,00

Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000€ (400 000,-€ navýšenie  o 250 000€) 24.08.2017 25.07.2027

4. 0,00 0,00 0,00 0,00

Prekleň. - Depozitár MJK 765 655,-€

5. 0,00 0,00 0,00 0,00

Prekleň.- SALUTE 62 324,-€

6. 0,00 0,00 0,00 0,00

Skládka TKO Veterná Poruba 1 600 000,-€

7. OTP 550205029 82 984,78 41 492,40 176,87 41 492,38

Pešia zóna III.etapa 746 863,17 €

8. OTP 550205057 78 844,63 43 812,70 162,29 35 031,93

ICR AQUAPARK 644 028,40 €

6 672 089,20 0,00 622 675,10 37 020,14 6 049 414,10

12 959 421,43 0,00 851 229,83 101 234,21 12 108 191,60

16.05.2014 10.05.2024

17.12.2015 25.10.2030

Dátum 
poskytnutia 

úveru

Dátum 
splatnosti 

úveru

S P O L U 

Úvery ŠFRB spolu

Úvery komerčné spolu

Dlžník (veriteľ) PS úveru k 1.1.2019

skutočnosť 2019

27.09.2002 27.10.2032

07.06.2004 18.06.2034

16.10.2006 16.08.2036

14.12.2007 14.01.2038

21.12.2000 21.11.2031

17.12.2001 17.02.2032

záložné 
právo

22.12.2008 22.01.2039

28.06.2005 28.07.2035

20.07.2006 20.07.2026
záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

06.09.2013 06.08.2043

02.09.2011 02.09.2041

02.09.2011 02.09.2041

23.06.2010 23.06.2040

09.06.2014 31.10.2044

20.05.2010

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

20.05.2040

27.06.2006 27.05.2036

čerpanie 
úverov 2019

Zmenka

15.04.2005 25.08.2020

Zabezp. 
úveru

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

záložné 
právo

Bez 
zabezpečeni

a

Zmenka

Zmenka25.06.202023.06.2005

Bez 
zabezpečeni

a

Príloha č. 2 



PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

2019
PS úverov k 1.1.2019 6 687 133

0
Splátky istiny úverov k 31.10.2019 624 126

6 063 007

25 736 853

25 736 853

23,56

Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné k 31.10.2019 7 723 347

5,29
% podielu sumy splátok návr. zdrojov 
financovania vrátane úhrady výnosov

Rok

Načerpanie úverov v roku 2019

Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti
% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k 
31.10.2019

Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-
2018  + RO 

Zostatok úverov podľa § 17 zákona 
583/2004 Z.z. k 31.10.2019
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Príloha č. 3 

 

E mail zo dňa:    12.11.2019                       čas:    07:38 hod. 

 
 
 
 
 
Dobrý deň prajem, 
 
súhlas na uzatvorenie skládky odpadov je platný do 31.12.2021 a termín na dokončenie stavby bol v 
stavebnom povolení určený tiež do 31.12.2021.  Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo 
nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia  je oprávnená uložiť 
mu  pokutu  vo výške od 150 000 eur do 1 000 000 eur.   
 
Na skládke odpadov je uložená veľmi vysoká vrstva odpadov a  v dnešnej dobe už nie je možné odpady 
odstrániť, zistiť miesto prípadného poškodenia tesnenia a následne vykonať jeho opravu. Nové uzatvorenie 
skládky odpadov má zabrániť natekaniu povrchových, dažďových vôd do uložených odpadov a tak zabrániť 
vzniku priesakovej kvapaliny. V prípade, že sa vodnou bilanciou potvrdí, že do telesa skládky odpadov 
natekajú okrem dažďových vôd, netesnosťami aj podzemné vody a novým uzatvorením skládky odpadov sa 
úplne nezamedzí vznik priesakových kvapalín, bude musieť prevádzkovateľ počas celej doby monitorovania 
skládky odpadov a následnej starostlivosti, počas minimálne 30 rokov od jej uzatvorenia, prípadne až do 
skončenia tvorby priesakových kvapalín zabezpečovať ich zneškodnenie.  
 
Nové uzatvorenie a rekultivácia bola Inšpekciou životného prostredia  nariadená z dôvodu, že prvé 
uzatvorenie a rekultivácia boli vykonané v rozpore s projektom stavby a požiadavkami právnych predpisov. 
 
S pozdravom  

 

Ing. Brigita Pokorná  

vedúca oddelenia   

 

 
 


	
	k 31.10.2019




