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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVQ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zo dňa 25.06.2020 číslo /2020

K bodu: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k preklenovaciemu
úveru na realizáciu projektu „SALUTE4CE - Integrované riadenie životného
prostredia prostredníctvom malých zelených lokalit v u rbanizovanom prostredi“

Mestské zastupitel‘stvo

I. konštatuje,že
1 . Mesto Liptovský Mikuláš je partnerom projektu “SALUTE4CE- Integrované riadenie

životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalit v urbanizovanom
prostredĺ“ v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014-
2020.

2. Schválená výška celkových oprávnených výdavkov projektu je v hodnote 215 675,- EUR
Z toho ERDF 85% 183 323v. eur a 15% vlastné finančné prostriedky vo výške 32 352ľ eur.

3. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje financovat‘ čast‘ realizácie projektu “SALUTE4CE-
Integrované riadenie životného prostredia prostredn íctvom malých zelených lokalít
V urbanizovanom prostredí z úverových prostriedkov - preklenovací úver so splatnost‘ou I 8
mesiacov vo výške 1 I 3 050,- eur.

4. Projekt: “SALUTE4CE - Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých
zelených lokalít v urbanizovanom prostredí musí byť ukončený do 03/2022.
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5. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutí dňa 23.apríla 2020
uznesením Č. 11/2020 schválilo rozpočet na rok 2020 a roky 2021-2022, ktorého súčast‘ou je
aj projekt ‘SALUTE4CE- Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých
zelených lokalít v urbanizovanom prostredí‘

6. Boli oslovené tri komerčné banky a najvýhodnejšom ponukou bola ponuka od Všeobecnej
úverovej banky, as..

7. Hlavný kontrolór Mgr. Martin Alušic vypracoval stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania — preklenovací úver.

II. berle na vedomie
1 . informáciu o financovaní časti projektu “SALUTE4CE- Integrované riadenie životného

prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí‘ z úverových
zdrojov - preklenovací úver vo výške 113 050,- eur.

III. schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru vo výške 113 050,- eur na krytie kapitálových výdavkov na
projekt “SALUTE4C E- Integrované riadenie životného prostredia prostredn íctvom malých
zelených lokalít v urbanizovanom prostredí so splatnost‘ou osemnást‘ mesiacov vo Všeobecnej
úverovej banke, as., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 s úrokovou sadzbou 12M Euribor +

0,25% pa., pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého úveru. V indikovanej
ponuke od banky, je stanovená závazková provízia vo výške 0,0% p. a. z poplatok za uzatvorenie
zmluvy je 0,- eur.

Iv. odporúča
primátorovi mesta podpísat‘ zmluvu o preklenovacom úvere so Všeobecnou úverovou bankou,
as. ‚ Mlynské nivy 1 ‚ 829 90 Bratislava 25 s príslušnou dokumentáciou.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa

Mesto Liptovský Míkuláš je partnerom projektu “SALUTE4CE- Integrované riadenie životného prostredia
prostrednĺctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci Programu nadnárodnej
spolupráce lnterreg Stredná Európa 2014-2020. Schválená výška celkových oprávnených výdavkov
projektu je v hodnote 215 675,- EUR z toho ERDF 85% 183 323,- eur a 15% vlastné finančné prostriedky vo
výške 32 352,- eur. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje financovať čast‘ reaIizácie projektu “SALUTE4CE-
Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom
prostredí‘ z úverových prostriedkov - preklenovací úver so splatnost‘ou 1 8 mesiacov vo výške 1 1 3 050,- eur.
Projekt: “SALUTE4CE-Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít
V urbanizovanom prostredí‘ musí byt‘ ukončený do 03/2022. Mestské zastupitelstvo mesta Liptovský Mikuláš
na svojom zasadnutí dňa 23.apríla 2020 uznesením č. 11/2020 schválilo rozpočet na rok 2020 a roky 2021-
2022, ktorého súčast‘ou je aj projekt ‘SALUTE4CE- Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom
malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí“.

Návrh na schválenie Zmluvy o partnerstve na realizáciu projektu s názvom „SALUTE4CE — Integrované
riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených Iokalít v urbanizovanom prostredí“ v rámci
Programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014—2020 bol schválený Uznesením č. 20/2019
zo dňa 1.apríla 2019.

SALUTE4CE ÚVER

Spósob financovania: refundácia vynaložených výdavkov z ERDF vo výške 85% z oprávnených výdavkov.

Aby sme zabezpečili financovanie realizácie projektu, oslovili sme tri banky, ktoré nám predložili indikatívne

ponuky financovania pre mesto Liptovský Mikuláš na úverový rámec vo výške 113 050,- eur. Predložené

ponuky boli nasledovné:

1. Všeobecná úverová banka, a.s.

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,25 % p.a

Ostatné poplatky: poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy 0,- eur, záväzková provízia 0,- eur,

poplatok za monitorovanie úveru 0,- eur, poplatok za nedočerpanie úveru 0,- eur, poplatok za

predčasné splatenie úveru 0,- eur

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení: 425,- eur (variabilná sadzba, po

zohl‘adnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od roku 2022)
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2. Slovenská sporitel‘ňa, as.

Varíabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,45 % p.a

Ostatné poplatky: spracovateľský poplatok 200,- eur, správa úveru — neuplatňuje sa, záväzková provízia

— neuplatňuje sa, bez zabezpečenia úveru

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení so spracovateľským poplatkom: 964,- eur

(variabilná sadzba, po zohľadnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od roku 2022 s pop latkom)

3. Príma banka Slovensko, as.

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,30 % pa.

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

podmienok 0,1% zo zostatku istmy úveru k 3112., bez záväzkovej provízie, bez poplatku za predčasné

splatenie úveru.

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení s poplatkom za zriadenie úveru: 793,- eur +

monitoring O, 1 % ročne zo zostatku istmy (variabilná sadzba, po zohl‘adnení rizika rastu úrokových sadzieb

Euribor od roku 2022 s poplatkom)

Pri prepočtoch celkových nákladov sme vychádzali z predložených ponúk a odhadovaného vývoja sadzieb

1 2M Euribor. Odhadovaný vývoj sadzieb 1 2M Euribor zverejnený agentúrou „The Economy Forecast Agency

(EFA)‘ predpokladá záporné hodnoty sadzieb v nasledujúcich rokoch 2020 a 2022. Prehľad očakávaného

vývoja uvádzame v nasledujúcej tabul‘ke:
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Tabuľka Č. 1 Odhadovaný vývoj sadzieb 12 M Euribor

Year Mo Min Max Close Mo,% Total%

2020 Jun -0.120 -0.058 -0.069 41.5% 415%

2020 Jul -0070 -0062 -0.066 4.3% 44.1%

2020 Aug -0.067 -0.059 -0.063 4.5% 46.6%

2020 Sep -0.064 -0.056 -0.060 4.8% 49.2%

2020 Oct -0.067 -0.059 -0.063 -5.0% 46.6%

2020 Nov -0.070 -0.062 -0.066 -4.8% 44.1%

2020 Dec -0.067 -0.059 -0.063 4.5% 46.6%

2021 Jan -0.067 -0.059 -0.063 0.0% 46.6%

2021 Feb -0.070 -0.062 -0.066 -4.8% 44.18%

2021 Mar -0.073 -0.065 -0.069 -4.5% 41.5%

2021 Apr -0.070 -0.062 -0.066 4.3% 44.1%

2021 May -0.067 -0.059 -0.063 4.5% 46.6%

2021 Jun -0.064 -0.056 -0.060 4.8% 49.2%

2021 Jul -0.060 -0.054 -0.057 5.0% 51.7%

2021 Aug -0.059 -0.053 -OO56 1.8% 52.5%

2021 Sep -0.051 -0.051 -0.054 3.6% 54.2%

2021 Oct -0.057 -0.051 -0.054 0.0% 54.2%

2021 Nov -0.060 -0.054 -0.057 -5.6% 51.7%

2021 Dec -0.064 -0.056 -0.060 -5.3% 49.2%

2022 Jan -0.065 -0.057 -0.061 -1.7% 48.3%

2022 Feb -0.068 -0.060 -0.064 -4.9% 45.8%

2022 Mar -0.071 -0.063 -0.067 -4.7% 43.2%

2022 Apr -0.074 -0.066 -0.070 -4.5% 40.7%

2022 May -0.075 -0.067 -0.071 -1.4% 39.8%

2022 Jun -0.076 -0.068 -0.072 -1.4% 39.0%
Zdroj: The Economy ForecastAgency 10.06.2020

Po zvážení historického a predpokladaného vývoja sadzieb 12 Euriborsme 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. Primátor mesta písomne menoval členov

pracovnej skupiny ktorá zasadla a vyhodnotila predložené ponuky jednotlivých bánk. Po prepočtoch

najvýhodnejšiu ponuku predložila Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá tvorí prílohu tejto správy.

6



VJB RANKA

Mestský úrad

Ing. Ján BIcháč, PhD.

primátor mesta

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mtkuláš, 362020

Vec: Indikativna ponuka na poskytnutie úveru

Vážený pán primátor,

veľmi si väžime doterajšiu spoluprácu mesta Líptovský Mikuláš (ďalej Mesto) so Všeobecnou

úverovou bankou, as. (ďalej Banka“) a máme záujem na jej ďafšom rozšírení

Na základe požiadavky Mesta Vám predkladáme nasledovnú indikatívnu ponuku Banky na poskytnutie

úveru Mestu na finančné krytie jeho kapitálových výdavkov:

Druh úveru: preklenovaci úver

Účel úveru predfinancovanie grantu EU projektu mesta Liptovský Mikuláš

SALUTE- Integrované ríadenie životného prostredia prostrednĺctvom

malých zelených lokalit v urbanízovanom prostredí

Výškaúveru: 113050-EUR

Úroková sadzba:. Splatnost‘ ůveru 18 mesiacov

12M Euribor + 025% p a.

Splatnost‘ úveru 24 mesiacov

12M Euribor + 0,49% pa.

Čerpanie úveru: postupne na viackrát, na základe predložených dodávatelských faktúr

ich úhradou na účet dodávateľa alebo refundáciou na účet Mesta

v prípade úhrady faktir Z vlastných zdrojov Mesta

Splácanie sUny úveru: nepravidelné v nadväznosti na termíny a výšky prostriedkov z NFP

pripísaných na účet Mesta

Platby úrokov: mesačne

Všeobecná úverová banka, as.

Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25

Obchodný register. Okresný sud Bratsava I

Oddiel Sa, vložka Číslo 3411B, IČO 31320155

VUB I čenom kUpifly INTES4 SI‘NI‘AO[O
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Poplatky súvisiace s úverom:

Poplatok za uzatvorenie úverovej

zmluvy I poskytnutte úveru O

Zävzková provízía: O

Poplatok za nedočerpanie úveru O

Poplatok za monitorovaníe

úveru O

Poplatok za predčasné splateníe

úveru. O

Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia

Ostatně podmienky: • predloženie uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku k financovanému projektu (odkladacia

podmienka pre čerpanie úveru)

• ďalšie podmienky obvyklé pre tento typ obchodu a pre financovanie

samospráv.

Úrokové sadzby sú stanovené ku dňu predoženia tejto indikatívnej ponuky. V pripade zmeny sítuácie na

finančných trhoch je možná ich zmena.

V prípade, že sadzba EURIBOR bude záporné Číslo použije sa sadzba EURIBOR vo výške O (nula)

Táto indikatívna ponuka je predložená Bankou za účelom prerokovania podmienok úveru a nemóže byt

považovaná za závznú. Každá realizácia obchodu na základe Žiadosti o uzatvorenie obchodu, v zmysle

tejto ponuky, podlieha schváleniu kompetentným orgánom Banky a musí spÍňat‘ 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 další postup

Táto ndikatívna ponuka na poskytnutie úveru je dóverná a je určená výlučne mestu Liptovský Mikuláš. Jej

obsah nemóže byt‘ zverejnený akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Banky

Táto indikatívna ponuka je platná do 26.6.2020.

V prípade akýchkolvek 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.

S pozdrvom

‚ : 1ďť‘ k7

Ing. Lubor Labanič Ing. Zdenka Husarova
akvizičný riaditeľ pre samosprávy manažér klientskych vztahov senior

Všeobecná úverová banka, as.

Mlynskě nivy 1 ‚ 829 90 Bratislava 25

Obchodný register Okresný súd Bratislava

OddreI Sa, vložka Číslo. 341/B, IČO. 31320155
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MESTO PRE VŠETKÝc}i

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ŠTÚROVA 1989/41, 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V Liptovskom Miku1ši. 0906.2020

Zriadenie pracovnej skupiny za účelom vyhodnotenia
predložených Indikatívnych ponúk z bánk pre prerokovanie

mestského zastupiteľstva.
Jedná sa o úvery:
1, Poskytnutie dlhodobého investičného úveru na realizáciu
stavby zakrytie a rekultivácia skládky TKO Veterná Poruba,
2, Poskytnutie krátkodobého kontokorentného úveru,
3, Poskytnutie preklenovacieho bankového úveru na realizáci u
projektu SALUTE.

Týmto menujem členov pracovnej skupiny:
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Štúrova 1989J41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: ±421 44 556 51 11-12, fax ÷421 44 562 13 96,
e-mail: lmikulas@mikulas.sk. ičo. 00315524, Dič: 2021 031 I 11

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

1. Ľuboš Trizna
2. Ing. Dana Chromeková
3 PhDr. Marcela Jašková
4. Ing. Gabriel Lengyel
5. Mgr. Anna Iľanovská
6. Ing. Michal Majerčík

‘1
.

.

‚If I
ĺ!1t ‚

BIchá, PhD.
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PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 30.04.2020

—

skutočnosť 2020

Dlžník (veriteľ) PS úveru k 1.1.2020 čerpanie
úverov 2020 splátka istmy splátka Končený stav Dátum Dátum

k úrokov k úverov k poskytnutia splatnosti Zabezp.
30.04.2020 30.04.2020 30.04.2020 úveru úveru úveru

Rok 2020

Ps úverov k 1.1.2020 5 938 179

Načerpanie úverov v roku 2020 O

Splátky istmy úverov k 30.04.2020 249 663

Zostatok úverov podľa 17 zákona

583/2004 Z.z. k 3004.2020 5 688 516

Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-

2019 +RO 28027479

Príjmy pre výpočet úverovej zadÍženosti 28 027 479
% úverovej zadlženosti (max. 60%) k

30.04.2020 20,30

Prostriedky zo ŠR, EÚ a mé k 30.04.2020 5 102 739

% podielu sumy splátok návr. zdrojov

financovania vrátane úhrady výnosov 1,66


