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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa2l.08.2020 číslo 12020

K bodu: Návrh na schválenie podmienok financovania investície na rekonštrukciu
ľadovej plochy zimného štadióna formou a) bankového úveru, resp. formou
b) návratnej finančnej výpomoci

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje,že
1. mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnĺkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa

v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, zapísaných na liste vlastníctva Č. 4401a jedná
sa o stavbu „Zimný štadión“ súp. Č. 989, postavený na pozemku parc. Č. KN-C 69212,
stavbu „Strojovňa Zimný štadión“ súp. Č. 4235 postavená na pozemku parc. Č. KN-C
69213 a stavbu „Tlačové stredisko a šatne“ súp. Č. 2591 postavené na pozemku parc. č.
KN-C 692I4,

2. na základe Koncesnej zmluvy Č. 59/2013/Práv. a dodatkov Čl, č.2 a č.3 je prevádzkovateľom
KoncesionárJL aréna, s.r.o., vtedajšia adresa Družstevná 478, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorý
zabezpečuje prevádzku a údržbu stavieb „Zimný štadión“ súp. Č. 989, „Strojovňa Zimný
štadión“ súp. Č. 4235 a „Tlačové stredisko a šatne“ súp. Č. 2591 aj s príslušnými pozemkami
ako aj poskytnutie l‘adovej plochy v tréningovej hale JL aréna pre účely športových klubov
z mesta,

3. celková výška rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna sa rozpočtuje v sume 508 220,-
eur s DPH. Výška investície sa upresní po skončení verejného obstarávania a výbere
zhotovitel‘a. Slovenský zvaz l‘adového hokeja dňa 11.6.2020 schválil poskytnutie dotácie na
rekonštrukciu l‘adovej plochy výške 121 350,- eur. Spoločnost‘ JL aréna, s.r.o., vychádzajúc
z rozpočtovanej ceny predpokladá poskytnutie vlastných finančných prostriedkov vo výške
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46 870,- eur s DPH a zabezpečí financovanie projektovej dokumentácie. Mesto Liptovský
Mikuláš plánuje doplnit‘ chýbajúcu čast‘ finančných prostriedkov z eXterných zdrojov vo forme
dlhodobého bankového úveru vo výške 340 000,- eur,
alebo formou z návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s paragrafom 13 .zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy z Ministerstva financií Slovenskej
republiky,

4. mesto Liptovský Mikuláš sa bude podiel‘at‘ na spolufinancovaní rekonštrukcie l‘adovej plochy
zimného štadióna a to z eXterných finančných zdrojov,

5. mesto Liptovský Mikuláš financuje mládežnícky hokejový klub formou poskytnutej dotácie,
v predošlých rokoch v sume 63 000,- eur ročne, v roku 2020 v dósledku pandémie COVID-19
boli dotácie krátené, čo predstavuje výšku 31 500,- eur z rozpočtu mesta a každoročne
poskytuje bezplatné tréningové hodiny v ročnom počte I 220 hodín, čo predstavuje sumu
122 000,- eur. Finančné prostriedky vynaložené mestom Liptovský Mikuláš na mládežnícky
hokej predstavujú ročne sumu 185 000,- eur, v roku 2020 sumu 153 500,- eur,

6. boli oslovené tri komerčné banky a najvýhodnejšou ponukou bola lndikatívna ponuka
financovania od Slovenskej sporitel‘ne, a.s. ‚

7. hlavný kontrolór Mgr. Martin Alušic vypracoval stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania — a) Dlhodobý splátkový úver, b) Zmluva o návratnej finančnej
výpomoci.

II. bene na vedomie
1. informáciu o financovaní časti rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna v Liptovskom

Mikuláši z úverových zdrojov a to bud‘ a) Dlhodobý splátkový úver, b) z návratnej finančnej
výpomoci na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci uzatvorenej medzi mestom
Liptovský Mikuláš a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

III. schvaľuje

a) prijatie dlhodobého splátkového úveru vo výške 340 000,- eur na financovanie
kapitálových výdavkov na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna, so
splatnost‘ou na osem rokov v Slovenskej sporitel‘ni, as., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, s fixnou úrokovou sadzbou 0,21% p.a., pričom banka nepožaduje žiadne
zabezpečenie poskytnutého úveru. V indikatívnej ponuke od banky je stanovený
spracovatel‘ský poplatok 0,- eur, závazková provízia z nedočerpanej časti úveru sa
neuplatňuje, poplatok za nedočerpanie úveru sa neuplatňuje, správa úveru sa neuplatňuje.
Splácanie istmy v počte 96 mesačných splátok, splatné k poslednému dňu v mesiaci, prvá
splátka k 31 .01 .2021 a posledná splátka splatná k 31.12.2028. Splácanie úrokov mesačne k
poslednému dňu v mesiaci,

b) - financovanie investície l‘adovej plochy z návratnej finančnej výpomoci na základe podania
žiadosti v súlade s uznesením Vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 (poskytovanej
Ministerstvom financií Slovenskej republiky, formou uzatvorenie Zmluvy o návratnej finančnej
výpomoci poskytovanej vsúlade spar.13 anasl. zákona č. 523/2004 Z.z. O rozpočtových
pravidlách verejnej samosprávy a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a par. 262 ods. I v spojení s 269 óds. 2 Obchod ného zákonníka (ďalej len
„Zmluva“)). Potrebná čast‘ finančných prostriedkov z tejto zmluvy sa použije na financovanie
investície na rekonštrukciu l‘adovej plochy zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši a zvyšná
suma z návratnej finančnej výpomoci sa použije na realizáciu dalších investícii,
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- podanie žiadosti mesta Liptovský Mikuláš o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci v súlade

s uznesením Vlády SR Č. 494 z 12. augusta 2020, vo výške pripadajúcej k výpadku

pod ielových daní pre rok 2020.

2. zmenu rozpočtu na rok 2020

a) povolené prekročenie finanČných operácii - zvýšenie príjmových finanČných operácii na položke

513002 - Úver - investiČný úver - Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna v sume

340 000,- eur,
b) povolené prekroČenie kapitálových výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na položke

717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia l‘adovej plochy zimného štadióna v

sume 340 000,- eur.

-:---

FK EK Progr. NÁZOV SUMA v eur
Podprogr.

a) 52 513002 Üver - investičný úver - Rekonštrukcia l‘adovej plochy
zimného štadióna 000

b) 52 0810 717002 12.4 Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia ľadovej
plochy zimného štadióna

+340 000

IV. odporúča primátorovi mesta
a) podpísat‘ zmluvu o dlhodobom splátkovom úvere So Slovenskou sporiteľňou, as.,

Tomášikova 48 ‚ 832 37 Bratislava s príslušnou dokumentáciou,

b) podat‘ žiadost‘ o poskytnutie návratnej finanČnej výpomoci v súlade s uznesením Vlády SR
Č. 494 z 12. augusta 2020, vo výške pripadajúcej k výpadku podielových daní pre rok 2020.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastníkom stavby „Zimný štadión‘ v Liptovskom Mikuláši.

Dňa 11.3.2013 bola uzatvorená Koncesná zmluva č. 59/2013/Práv, na rekonštrukciu technológie strojovne

zimného štadióna a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna medzi Obstarávatel‘om - mestom

Liptovský Mikuláš a Koncesionárom - JL aréna s.r.o. s toho času sídlom Demänová 478, 031 01 Liptovský

Mikuláš. Spoločnost‘ JL aréna s.r.o. je zameraná na prevádzkovanie špor[u a športových činností.

Predmetom Zmluvy je užívanie a prevádzkovanie majetku a to nehnuteľností vo vlastníctve mesta, stavba

„Zimný štadión“ súp. č. 989, „Strojovňa Zimný štadión‘ súp. č. 4235 a „Tlačové stredisko a šatne“ súp. č. 2591

a k tornu prislúchajúce pozemky. Na svoje náklady udržiava koncesný majetok v riadnom stave, zabezpečuje

jeho bežnú údržbu a prevádzku v zrnluvne vymedzenom rozsahu, uhrádza prevádzkové náklady, vrátane

nákladov za spotrebu energií, a to najmä eiektriny, plynu vodného a stočného, poskytuje služby mestským

športovým klubom a verejnosti. Závazok JL arény je zrekonštruovat‘ technológiu Strojovne a poskytnút‘ mestu

ľadovú plochu v Novej tréningovej hale postavenej spoločnost‘ou JL aréna pre účely športových klubov

z mesta Liptovský Mikuláš, ako aj športovej mládeže a športovej verejnosti. Zmluva je uzatvorená na dobu

určitú 15 rokov do 24.3.2028. Počas Koncesnej lehoty mesto platí JL aréne odplatu vo výške 266 667,- eur

bez DPH, spolu s DPH 320 000,40 eur ročne a od októbra 2013 na základe dodatku číslo 2 ku Koncesnej

zmluve v surne 253 669,07 bez DPH čo predstavuje ročne 304 402,88 eur spolu s DPH.

Súčast‘ou stavby „Zimný štadión‘ je aj ľadová plocha, ktorá za posledné roky je problematická v tom, že

nefunguje spoľahlivo. Fungovanie l‘adovej plochy v období od spustenia vo februári 2019 do konca sezóny

2019/2020 ukázalo značné komplikácie pri jej prevádzkovaní, kde jedna sekcia rozvodov a následne aj ostatné

sekcie, prestali chladit‘ napriek servisným zásahorn odborne spósobilej firmy a spósobovali lokáme

rozpúšt‘anie ľadu. Vďaka obetavej práci odborníkov na opravu ľadu a servisným zásahom chladiarenskej firmy

sa podarilo udržat‘ kvalitu ladu aspoň v akceptovatel‘nej úrovni. Aj ked‘ JL aréna, s.r.o. vynaložila finančné

prostriedky nad rámec svojich štandardných povinností vyplývajúcich z Koncesnej zmluvy, aby bob možné

vöbec dohrat‘ hokejovú sezónu v akceptovateľných podmienkach.

Prevádzkové parametre l‘adovej plochy už kolísali od samotného začiatku nachladzovania v auguste 2019,

kedy sa uvedenie do prevádzky predÍžilo zo štandardných cca troch dní na viac ako týždeň, v dósledku čoho

prišlo aj k posúvaniu póvodne plánovaného začatia plnej prevádzky ľadovej plochy. Po zrealizovaní viacerých

servisných zásahov a nabehnutí plochy do akceptovateľného režimu bola prevádzka v mesiacoch október až

november pine zabezpečená avšak vykazovala značné problémy dočasných lokálnych výpadkov chladenia.

Dňa 3.12.2019 sa však stav jednej sekcie ľadovej plochy natoľko zhoršil, že hlavný rozhodca stretnutia po

analyzovaní situácie prehlásil kvalitu ladu za nepostačujúcu pre extraligový zápas. Toto výrazné a náhle

zhoršenie stavu nebolo možné predvídat‘. Spobočnost‘ JL aréna, s.r.o. zadala odborne spósobilej spobočnosti

FROST-service, s.r.o., Púchovská cesta 118/118, 020 61 Lednické Rovne vypracovat‘ odborný posudok. Ten

dňa 17.12.2019 zaslala mestu Liptovský Mikuláš, v ktorom je jasne uvedené stanovisko odborne spósobilej

spobočnosti, že predmetná ľadová plocha je na hranici technickej životnosti. V dósledku toho dochádza

k nerovnomernej cirkulácii chladiva v rozvodoch umiestnených v betónovej vrstve plochy. Tieto poruchy

prúdenia sa objavujú spontánne a je t‘ažké predpokladat‘ kedy a ako vážne sa prejavia aj poklesom kvality

ladu. Pre spoľahlivé fungovanie plochy a pre zabezpečenie kvality plochy na úrovni extraligového hokeja bude
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však nutné a nevyhnutné v lete 2020 pristúpit‘ k celkovej rekonštrukcii l‘adovej plochy na Zimnom štadióne.

Uvádza sa v posudku firma FROST- service, s.r.o. Lednické Rovne.

Ľadová plocha sa nachádza v kritickom stave, preto jej rekonštrukcia je nevyhnutná. Rekonštrukcia prinesie

kvalitný lad a bezproblémový priebeh novej sezóny roku 2020/2021 a aj budúcich sezón.

Takisto prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia.

Prílohou číslo 2 Koncesnej zmluvy je vymedzenie výkonov správy a prevádzky Koncesného majetku kde sa

uvádza v druhu činnosti - údržba ladu, že rekonštrukciu ľadu pozostávajúcu z výmeny rozvodov v ľadovej

ploche a stavebnú čast‘ vykoná Obstarávatel‘ ktorým je podľa Koncesnej zmluvy Mesto Liptovský Mikuláš.

Rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna sa predpokladá v celkovej výške 508 220,- eur s DPH. Suma

bude upresnená po skončený verejného obstarávania a výbere zhotovitel‘a. Na financovaní sa budú podiel‘at‘

spoločnost‘ JL aréna, s.r.o., Vajanského 4631/13B, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenský zväz l‘adového

hokeja a Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, kde mesto plánuje financovat‘

čast‘ realizácie rekonštrukcie l‘adovej plochy zimného štadióna z úverových prostriedkov — a, dlhodobý

splátkový úver 50 splatnost‘ou 8 rokov vo výške 340 000,- eur, alebo b, z návratnej finančnej výpomoci

poskytovanej Ministerstvom Slovenskej republiky. Slovenský zväz ľadového hokeja na realizáciu diela

rekonštrukcie poskytne dotáciu vo výške 121 350,- eur, JL aréna, s.r.o. predpokladá poskytnutie vlastných

finančných prostriedkov vo výške 46 870,- eur s DPH. Zároveň zabezpečí financovanie projektovej

dokumentácie v sume 5 680,- eur.

Podjel celkového financovania:

EUR SPOLU ÚVER SPOLU DOTÁCIA VLASTNÉZDROJE
MESTO 340 000,- 340 000,-
Liptovský Mikuláš

SZĽH 121 350,- 121 350,-

JL aréna, s.r.o. 46 870,- 46 870,-

a, aby sme zabezpečili financovanie realizácie rekonštrukcie, oslovili sme tri banky, ktoré nám predložili

záväzné a indikatívne ponuky financovania pre mesto Liptovský Mikuláš na úverový rámec vo výške 340 000,-

eur. Predložené ponuky boli nasledovné:

1. Slovenská sporitel‘ňa, a.s. (Indikatívna ponuka financovania)

Fixná úroková sadzba 0,21 % p.a

Ostatné poplatky: spracovatel‘ský poplatok 0,- eur, správa úveru (poplatok za vedenie úverového

účtu) — neuplatňuje sa, záväzková provĺzia z nedočerpanej časti Splátkového úveru — neuplatňuje

sa, požadované zabezpečenie - bez zabezpečenia úveru.

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení: 2 890,- eur.

6



2. Prima banka Slovensko, a.s.(Záväzná ponuka financovania)

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor -‘- 0,14 % p.a.

Ostatné poplatky: poplatok za poskytnutie úveru 0,- eur z objemu schváleného úveru, monitoring

zmluvných podmienok 0,1% zo zostatku istmy úveru lx ročne vždy k 31.12. (1190,-eur), bez závazkovej

provízie, poplatok za predčasné splatenie úveru v zmysle platného Sadzobníka banky (5,0% z predčasne

splatenej sumy, min. 300,- eur, poplatok platný k 06.08.2020). Poplatok za vedenie úverového účtu 0,-

eur. Možnosť odkladu splácania istmy úveru do 2 rokov. Na základe vzájomnej dohody mesta a banky

móže byt‘ čerpanie úveru predÍžené. lstina möže byt‘ splácaná mesačnými, alebo štvrt‘ročnými splátkami.

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení s ročným monitoringom : 3 117,- eur (variabilná

sadzba, po zohl‘adnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od roku 2022, predpokladané náklady úveru

2 980,- eur + monitoring 1190,- eur).

3. Všeobecná úverová banka, a.s. (Indikatívna ponuka na poskytnutie úveru)

Financovanie úveru zo zdrojov EIB

Variabilná úroková sadzba: 12 M Euribor + 0,24 % p.a

FiXná úroková sadzba: 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 z vlastných zdrojov a z cudzích zdrojov 3% z objemu predčasnej splátky istmy, minimálne

300,- eur.

Predpokladané náklady úveru v absolútnom vyjadrení: fixná úroková sadzba 3 440,- eur a variabilná

úroková sadzba 3 303,- eur (variabilná sadzba, po zohľadnení rizika rastu úrokových sadzieb Euribor od

roku 2022, predpokladané náklady úveru 4 356,- eur).

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

12M Euribor. Odhadovaný vývoj sadzieb 12M Euribor zverejnený agentúrou „The Economy Forecast Agency

(EFA)1 predpokladá záporné hodnoty sadzieb v nasledujúcich rokoch 2020 a 2021. Prehľad očakávaného

vývoja uvádzame v nasledujúcej tabul‘ke:
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Tabulka č. I Odhadovaný vývoj sadzieb 12 M Euribor

Year Mo Min Max Close Mo,% Total%

2020 Jul -0.263 -0.118 -0.125 44.4% 44.4%

2020 Aug -0.126 -0.112 -0.119 4.8% 47.1%

2020 Sep -0.133 -0.118 -0.125 -5.0% 44.4%

2020 Oct -0.126 -0.112 -0.119 4.8% 47.1%

2020 Nov -0.120 -0.106 -0.113 5.0% 49.8%

2020 Dec -0.126 -0.112 -0.119 -5.3% 47.1%

2021 Jan -0.133 -0.118 -0.125 -5.0% 44.4%

2021 Feb -0.139 -0.123 -0.131 -4.8% 41.8%

2021 Mar -0.139 -0.123 -0.131 0.0% 41.8%

2021 Apr -0.146 -0.130 -0.138 -5.3% 38.7%

2021 May -0.154 -0.136 -0.145 -5.1% 35.6%

2021 Jun -0.146 -0.130 -0.138 4.8% 38.7%

2021 Jul -0.139 -0.123 -0.131 5.1% 41.8%

2021 Aug -0.131 -0.117 -0.124 5.3% 44.9%

2021 Sep -0.125 -0.111 -0.118 4.8% 47.6%

2021 Oct -0.123 -0.109 -0.116 1.7% 48.4%

2021 Nov -0.119 -0.105 -0.112 3.4% 50.2%

2021 Dec -0.120 -0.106 -0.113 -0.9% 49.8%

2022 Jan -0.126 -0.112 -0.119 -5.3% 47.1%

2022 Feb -0.133 -0.118 -0.125 -5.0% 44.4%

2022 Mar -0.136 -0.120 -0.128 -2.4% 43.1%

2022 Apr -0.142 -0.126 -0.134 -4.7% 40.4%

2022 May -0.148 -0.132 -0.140 -4.5% 37.8%

2022 Jun -0.156 -0.138 -0.147 -5.0% 34.7%

2022 Jul -0.158 -0.140 -0.149 -1.4% 338%

Zdroj: The Economy ForecastAgency 10.07.2020

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 (Od

roku 2022) počítali aj s rizikom preklopenia sadzieb 12 Euribor na kladné hodnoty.

Primátor mesta písomne menoval členov pracovnej skupiny ktorá zasadla a vyhodnotila predložené záväzné

aj ind ikatívne ponuky financovania pre mesto Liptovský Mikuláš z jednotlivých bánk. Po prepočtoch fixných aj

variabilných úrokov a po zohľadnení podmienok a poplatkov bánk, najvýhodnejšiu ponuku predložila

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, ktorá tvorí prílohu tejto

správy.
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b, ďalšia forma financovania investície l‘adovej plochy je pomocou návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo na rokovanie

vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam alebo

mestám a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osób v roku 2020“.

V roku 2020 zásadným spösobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej

samosprávy pandémia spósobená ochorením COVID-19, a to predovšetkým znížením príjmov, zapríčinené

výpadkom dane z príjmov fyzických osób. Vláda Slovenskej republiky uvedomujúc si vážnost‘ situácia

v súvislosti s financovaním obcí, miest a vyšších územných celkov predložený návrh prijala a schválila

poskytovanie bezúročných návratných finančných výpomocí subjektom územnej samosprávy. Prijaté

prostriedky z návratných finančných výpomocí možno použit‘ na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných

subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Samosprávy möžu o takúto pomoc požiadat‘ formou,

ktorú MF SR zverejnilo na svojej webovej stránke. Návratná finančná výpomoc má sedemročnú splatnost‘

v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Obec möže prijat‘

návratnú finančnú výpomoc, len ak jej celková suma dlhu neprekročí 50% skutočných bežných príjmov

predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady

výnosov a suma splátok závazkov z investičných dodávatel‘ských úverov v príslušnom rozpočtovom roku

neprekročí 25%. Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci je možné, avšak len na

základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. O návratné finančné výpomoci móžu požiadat‘ všetky obce a

mestá, v ktorých o schválení návratnej finančnej výpomoci rozhodne ich zastupiteľstvo.

Ministerstvo financií zverejnilo aj prehľad miest a obcí s výškou súm výpadku podielových daní. Pre mesto

Liptovský Mikuláš to predstavuje sumu 727 766 eur, s ktorou póvodne počítalo v schválenom rozpočte na rok

2020. Tento dopad je ešte vyšší o náklady, ktoré mesto muselo vynaložit‘ v súvislosti s ochrannými

opatreniami počas ochorenia COVID-19, dopad bol vyšší aj o stratu vlastných príjmov.

Mesto Liptovský Mikuláš si od roku 2015 znížilo úverovú zadlženost‘ takmer o polovicu, tj. z 37,45% na

19,85% a sumu splátok znížilo z 9,06% na 2,61%.
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Pomůžeme rást vášmu mestu či obci

V
Sme banka s tímom
odborníkov pre mestá
a obce

máme zastúpenie poradcov
pre každú obec alebo mesto

mestske, obecné podník aj neziskové
organizácie majú u nás svojho poradcu

(J pčsobíme v každom reglóne Slovenska

Ls,m
Sme dlhoročn!,j partner
Združenía míest a obcí
Slovenska

J poznáme potrebj samospráv

pre verejnoprospešn aktivitu ponúkame yrant
Z Nadácie SLSP

Sme banka s modern!jm
elektron ickjm
bankovníctvom Busíness24

máme inovatĺvne bankovnfctvo s prehfadnou
dostupnostou špeciIickch podmienok a splátok
financovania

® ponťkame balĺkJ Kom unal aj špeciálne úČtj
šité podia vašich požiadaviek (pre EÚ fondj,
škokja I.)

Zabezpečíme vaše finančné
potrebJ

ť poskgtujeme úverj na krjtie vašich kapItálových
vdavkov

® ponúkame špeciallzované úverové
pre mestá a obce

® financujeme Miestne akčné skupinu

® poskjtujeme rchlo finančn Iízíng

Ratingy Slovenskej sponterne: Moody‘s Investors Service: A2, stabilný výhrad; Fitch Ratings: A-, stabilný výhrad

lndikatívna ponuka finanoovania pre Mesto Liptovský Mikuláš



Vážená pani PhDr. Jašková,

ďakujeme, že ste prejavili záujem o služby poskytované Slovenskou sporitel‘ňou, a. s.. Na základe Vašej
žiadosti Vám predkladáme aktualizovanú indikatívnu ponuku financovania mesta Liptovský Mikuláš
(ďalej „lndikatívna ponuka). Základnými podmienkami predkladanej lndikatĺvnej ponuky sú nasledovné
podmienky:

Klient/ Dlžník:

Mesto Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524

Veriteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej Banka“)

Limit financovania:

Úverový rámec 340.000,- EUR

Možnosti čerpania úverového rámca:

Dlhodobý splátkový úver

Účel:

Financovanie kapitálových výdavkov Dlžníka

Výška a splatnost‘ I platnost‘ produktov:

Dlhodobý splátkový úver vo výške 340.000,- EUR
Splatnosť: 31.12.2028

Úroková sadzba:
(ku dňu 06.08.2020)

FiXná úroková sadzba 0,21% p.a.*

* úroková sadzba platí v prípade, že poskytnutý úver spÍňať podmienky úverovej linky CEB (Council
of Europe Development Bank) na podporu klientov z verejného a neziskového sektora
prostredníctvom zvýhodnených podmienok financovania, zvýhodnenie 0,25%

Lehota na čerpanie produktov I nárokovateľnost‘ čerpania:

Do 31 .10.2020

SLOVENSKÁ
sponterna



Spósob poskytnutia I čerpania:

Jednorázovo / postupne po splnení odkladacích podmienok prevodom na účet Dlžníka s možnosťou
retundácie už uhradených vlastných zdrojov Dlžníka

Splácanie istmy a úrokov:

Splácanie istmy:
96 pravidelných mesačných splátok (95 splátok výške 3.542,- EUR + poslední splátka vo výške
3.51 0,- EUR), splátky splatné k ultimu mesiaca, prvá splátka 31.01.2021, posledná splátka splatná
31.12.2028

Splácanie úrokov:
mesačne k ultimu mesiaca, úroky vypočítané podľa aktuálne vyčerpanej časti úveru, aktuálnej

Urokovej sadzby a skutočného počtu dní na báze 360 dní v roku

Poplatky:

Spracovateľský poplatok: 0,- EUR
Záväzková provízia z nečerpanej časti Splátkového úveru: neuplatňuje sa
Poplatok za nedočerpanie úveru: neuplatňuje sa
Správa úveru: neuplatňuje sa

Ostatné poplatky:

V zmysle aktuáíne platného Sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s.

Požadované zabezpečenie:

Bez zabezpečenia

Odkladacie podmienky:
(podmienky poskytnutia I čerpania Uverového rámca)

- Účinnosť a platnosť zmluvnej dokumentácie
- Predloženie právoplatného rozhodnutia mestského zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bob schválené

prijatie návratného financovania
- Predloženie vyjadrenia hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných

zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po
zohíadnení úveru

- Prípadne mé Bankou pri schvaľovaní vyžiadané podmienky

Špecifické podmienky:
(podmienky plnené Klientom I Dlžníkom počas trvania úverového vzťahu)

- Zasielanie účtovných výkazov v elektronickej forme v zmysle opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje
rozsah, spósob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu, štvrťročne
do 30 dní po ukončení príslušného kalendárneho šlvrťroka

- Predkladanie rozpočtu a jeho zmien po ich schválení zastupiteľstvom Klienta, vrátane 3-ročného
rozpočtu, najneskór do 30 dní Od jeho schválenia v zastupiteľstve Klienta

SLOVENSKÁ
sporiterňa



- Zasielanie účtovných výkazov v elektronickej forme v zmysle opatrenia MF SR, ktorým sa
ustanovuje rozsah, spósob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia verejného
rozpočtu, ročne do 40 dní po ukončení príslušného kaendárneho roka. Klient sa zavá2uje
predkladať Záverečný účet a správu audítora najneskór do 30 dní od jeho schválenia, najneskór
však do 31 .7. bežného kaendárneho roka

- Predkladanie rozpočtu na nasíedujúci rok do 31 . 1 2. bežného roka akceptovaterný pre Banku
- Prípadne ině Bankou pri schvaľovaní vyžiadané podmienky
- Predloženie dokladov preukazujúcich vznik kapitálových výdavkov financovaných z úveru (kúpna

zmluva, zmluva O dielo, faktúra ) do 90 dní od čerpania úveru

Platnost‘ lndikatívnej ponuky:

do 31.08.2020

Táto lndikatívna ponuka má iba informatívny charakter. Nepredstavuje závázok Banky na poskytovanie
zdrojov financovania a návrh textu úverovej zmluvy, ktorý je prílohou tejto ponuky, obsahuje ustanovenia,
vychádzajúce z podmienok tejto ponuky nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí bankového
produktu. Akceptáciou lndikatívnej ponuky potvrdíte, že máte záujem s Bankou rokovať o konkrétnych
podmienkach financovania. lndikatívna ponuka a ani nadvázujúce rokovania nezavázujú žiadnu zo strán
k uzatvoreniu zmluvy o bankovom produkte.

Po akceptácii lndikatívnej ponuky Banka vykoná detailnú analýzu s ohľadom na účel tinancovania, a to
na základe kompletných informácií a dokumentov, ktorých predloženie si Banka vyžiada. Poskytnutie
financovania ZViSÍ od schválenia poskytnutia bankového produktu zo strany Banky, uzatvorenia zmluvy
a následného splnenia príslušných zmluvných podmienok.

V prípade, ak Vás lndikatívna ponuka zaujala ako aj v prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, nás
neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu a zostávame s pozdravom

V Košiciach, dňa 06.08.2020

Slovenská sporiteľňa, a. s.

:1 /
‚I

_________________________

//
Milan Stetanko Daša Littvay

Senior relationship manager Relationship manager
odd. Verejný a neziskový sektor odd. Verejný a neziskový sektor

‚
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MESTO PRE VETKCH

I
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

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

V Liptovskom Mikuláši, 1007.2020

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

prerokovanie mestského zastupiteľstva.
Jedná sa o poskytnutie dlhodobého investičného úveru na
rekonštrukciu I‘adovej plochy zimného štadióna.

Týmto menujem členov pracovnej skupiny:

1. Ľuboš Trizna
2. Ing. Dana Chromeková
3. PhDr. Marcela Jaskova -

4. PhDr. Dana Guráňová
5. JUDr. Miroslava Javorn
6. Ing. Michal Majerčík

rčká
•/

Ing.

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš. tel: +421 44 55651 11-12, fax: ÷421 44562 13 96.
e-maLI: ImikuiasmikuIas Sk. IČO: 00315524, Dič: 2021031111



PREHLAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 30.06.2020

skutočnosť 2020

Dlžník (veriteľ) PS úveru k 1.1.2020 čerpanie

úverov 2020 splátka istmy splátka Končený stav Dátum Oátum
k úrokov k úverov k poskytnutia splatnosti Zabezp.

30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 úveru úveru úveru

1. SZRB IŠFRB 50527662002 168 407,83 4 594,97 3 282,97 163 812,86 záložné
20 b.j.Palúdzka 278.364,- € 27.09.2002 27.10.2032 právo

2. SZRB IŠFRB 5054052004 509 286,82 15 712,50 3 050,10 493 574,32 záložné
32 b.j. Palúdzka 944.998,- € 07.06.2004 18.06.2034 právo

3. SZRB IŠFRB 50513292006 708 970,93 19 281,20 3 543,76 689 689,73 záložné
50 bj. uLl. mája 1.182.733,- € 16.10.2006 16.08.2036 právo

4. SZRB IŠFRB 50516872007 474 975,28 11 767,84 2 376,56 463 207,44 záložné
30 bj. Palúdzka/07 732.922,- € 14.12.2007 14.01.2038 právo

5. SZRB IŠFRB 50518252000 46 690,71 1 829,66 1 021,78 44 861,05 záložné
18 b.j. J.Janošku 94.901,- € 21.12.2000 21.11.2031 právo

6. SZRB IŠFRB 50533482001 189 439,17 5 209,96 4 166,06 184 229,21 záložné
22 b.j. Nábrežie 312.056,- € 17.12.2001 17.02.2032 právo

7. SZRB IŠFRB 50517582008 539 783,45 12 872,31 2 701,89 526 911,14 záložné
30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- € 22.12.2008 22.01.2039 právo

8. SZRB IŠFRB 5059462005 256 285,08 7 512,99 1 279,89 248 772,09 záložné
22 b.j.Pltnícka 455.620,- € 28.06.2005 28.07.2035 právo

9. SZRB IŠFRB 50511892006 13 300,08 891,93 196,11 12 408,15 záložné
Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- € 20.07.2006 20.07.2026 právo

10 SZRB IŠFRB 50511902006 97 003,07 2 659,96 484,82 94 343,11 záložné
9 b.j.Hlboké 162.949,- € 27.06.2006 27.05.2036 právo

11 SZRB IŠFRB 5051552010 266 920,64 5 884,76 1 337,08 261 035,88 záložné
15 b.j.Palúdzka 374.220,- € 20.05.2010 20.05.2040 právo

12 SZRB IŠFRB 5054962013 48 785,56 908,35 244,73 47 877,21 záložné
12 b.j.Hlboké 59.750,- € 06.09.2013 06.08.2043 právo

13 SZRB IŠFRB 5052292010 777 340,31 17 051,60 3 894,10 760 288,71 záložné
27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- € 23.06.2010 23.06.2040 právo

14 SZRB IŠFRB 5055272011 47 028,54 965,23 235,73 46 063,31 záložné
12 b.j. Hlboké 62.230,- € 02.09.2011 02.09.2041 právo

15 SZRB IŠFRB 5057222011 1 044 316,72 21 433,22 5 234,62 1 022 883,50 záložné
34 b.j.Palúdzka 1.381.870,-€ 02.09.2011 02.09.2041 právo

16 SZRB IŠFRB 5007132014 824 567,11 9 886,70 4 147,90 814 680,41 záložné
47 b.j.Dominanta 925 070,- € 09.06.2014 31.10.2044 právo

Úvery ŠFRB spolu 6 013 101,30 O 138 463,18 37 198,10 5 874 638,12
1. VUB 1215/2014 587287,32 67860,00 3929,30 519427,32

Na rekonštrukciu miestnych komuníkácií 1 300 000,- € 16.05.2014 10.05.2024 Zmenka

2. VUB 11466/2015 4703 848,47 216 702,00 15 139,79 4487 146,47
bez

zabezpeceni
Refin. KÚ z Prima banky + nvestičný 6 337 390,47-€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-) 17.12.2015 25.11.2030 a

3. VUB 1782/2017 574280,00 37860,00 817,20 536420,00
zabezpeceni

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

4:- 0,00 0,00 0,00 0,00

Prekleň.- SALUTE 113 050,-€

— I 0,00 0,00 0,00 0,00

Skládka TKO Veterná Poruba 1 650 000,-€

6. OTP 1550205029 33 193,90 24 895,44 36,85 8 298,46

Pešia_zóna lll.etapa 746 863,17 € 15.04.2005 25.08.2020 Zmenka

7. OTP 1550205057 26 269,39 26 269,39 24,29 0,00

1CR AQUAPARK 644 028,40 € 23.06.2005 25.06.2020 Zmenka

Úvery komerčné spolu 5 924 879,08 0,00 373 586,83 19 947,43 5 551 292,25

S P O L U 11 937 980,38 0,00 512 050,01 57 145,53 11 425 930,37



PREHLAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 30.06.2020

skutočnosť 2020

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

k úrokov k úverov k poskytnutia splatnosti Zabezp.

30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 úveru úveru úveru

Rok 2020

PS úverov k 1.1.2020 5 938 179

Načerpanie úverov v roku 2020 O
Splátky istmy úverov k 30.06.2020 374 479

Zostatok úverov podľa 17 zákona

583/2004 Z.z. k 30.06.2020 5 563 700
Dosiahnuté bežné príjmy predchádz. roku-
2019 +RO 28027479

Príjmy pre výpočet úverovej zadÍženosti 28 027 479
% úverovej zadlženosti (max. 60%) k
30.06.2020 19,85

Prostriedky zo ŠR, EÚ a mé k 30.06.2020 6 235 343

% podielu sumy splátok návr. zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov 2,61



JL aréna s.r.o.
Vajanského 463 1/ 13B
031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Kasanický — konateľ
spoločnosti

Vec: Odborné stanovisko

Ako servisná organizácia. s ktorou máte uzavretú zmluvu o celkovej starostlivosti o chladiaci
systém Vám predkladáme nasledovné odborné stanovisko k technickému stavu rozvodov chladu
v ľadovej ploche mestského zimného štadióna po sezáne 2019/2020.

Vzhľadom na priebežne sa zhoršujúci stav rozvodov chladu bob v období od novembra 2019 do
ukončenia sezóny v marci 2020 pre udržanie plochy v prevádzkvschopriom stave potrebné
vykonávať odborné servisné zásahy na týždennej báze. Predmerná ľadová plocha je po cca.
dvadsiatich rokoch prevádzky po technickej životnosti. V dósledku toho dochádzalo k
nerovnomernej cirkulácii chladiva pričom tieto poruchy Sa objavovali spontánne. Aby sa
zamedzilo lokáJnemu rozzápaniu ľadu, bob okrem pravidelných servisných zásahov
potrebné prevádzkovat ľadovú plochu neštandardnom režime (silné podchadzovanie plochy,
špeciálne nastaveriie rozvodov, chladenic pri vysokom výkone., atď).
Vďaka týmto opatreniam bob možné za akceptovateľných podmienok dohrať sezónu (s výnimkou
jednčho extraligového zápasu, ktorý bol kontumovaný). Avšak v ich dósledku došlo k d‘alšiemu
zhoršeniu technického stavu Tadovej plochy. Ako odborne spósobilá servisná spoločnosť už nic
sme schopni za dodržania prevádzkových a bezpečnostných predpisov opätovne sprevádzkovať
ľadovú plochu a zabezpečiť trvalý prevádzkyschopný stav.

Po ukončeni sezóny 2019/2020 došlo k vvkonaniu dvoch odborných obhliadok, ktoré
deklarovaný stav potvrdili. Nami vykonaná revízia ukázala navyše k známym skutočnostiam ešte
aj degradáciu povrchu betónu v miestach, kde sa najviac vyskytovali lokáme poruchy. Taktiež sa
obj avuje povrchové poškodenie rozvodov (korózia) v energo kanály pri prestupoch do ladovej
plochy. Kópia predmetných strá.n reviznej správy je Príbohou Č. 1 tohto stanoviska. Taktiež sme
požiadali Technickú inšpckciu o vykonanie obhliadky technického stavu a spösobilosti fadovej
plochy. Pre pripadné opátovné spustenie do prevádzky pre sezónu 2020/2021 by bob potrebné
predložit aktuálne závery úradnej skúškv, súčasou ktorej je aj tlaková skúška.
Inšpektor Technickej inšpekcie však vvkona.nie tejto skúšky vzhľadom na zistený stav

neodporúča a domnicva sa, že by ju chladiaci systém nevydržal čím by mohlo dójsť aj k mým
rnateriálnym škodám. Záverom Inšpekčnej správy je preto odporúčanie na obnovu rozvodov
ľadovej plochy. Uradriá skuška systému by prebehla až po realizácii. Inšpekčny záznam je

Prílohou č.2.

Z uvedeného vyplýva, že jediným riešenim, ktoré ako odborná servisná firma móžeme
odporu čiť je nová ľadová plocha. Tým dójde k zavřšeniu obnovy celého chladiaceho systému
(ostatné časti vrátane strojovne sú z roku 2014).

FROST-s

Frost Servkc ro. Tel Io: 42i42 4693 883 .1ČO; 31 645 640
Puchovsko 118 Te141 424694354 CDP?b2C442204
020 61 Ledntcke Rovno SR.4 rIra4srvice@sIonjine sk Č učtu 20 164

— service s.r.o
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Rok výroby
Otáčky
Dopr. množst
Prev. teplota
Dopr. výška

2014

2 720 ot/min.
1,0-10,5 m3 / hod.
-50-30 °C
13-30 m

Rok výroby
Otáčky
Dopr. množst
Prev. teplota
Dopr. výška

2014

2 720 ot./min.
1,0-10,5 m3 / hod.
-50-30 C

13-30 m

XII. ČPAVKOVÉ
Výrobné číslo

Rok výroby
Otáčky
Dopr. množst
Prev. teplota
Dopr. výška

ČERPADLO HERMETIC CAM 2/3
4110018969/011-03

2014
2 720 ot./min.
1,0-10,5 m3 / hod.

-50-30 C
13-30 m

Výrobné číslo

Rok výroby
Otáčky
Dopr. množst
Prev. teplota
Dopr. výška

4110018969/011-
01
2014
2 720 ot/min.
1,0-10,5 m3 / hod.

-50-30 c
13-30 m

XIII. POTRUBIA A ARMATÚRY

Potrubia a arrnaLúry zodpovedau požiadavkám
podl‘a druhu pretekajúcej látky.

XIV. ROZVODY UMELEJ LADOVEJ PLOCHY

na materiál a prevedenie. Označcnie potrebných rozvodov je

Ohe pIoch sú vybavené osvetlením a pravidclnc monitorované sinaItáciou úniku chladiva s kontrolou
obsluh‘ zariadenia. Doporučujem vykonanie rekonštrukcie rozvodov hlavnej ľadovcj ploeh dóIedku
morálncho a technického opotrehenia ( korózia. zaolejoi‘anic potrubných rozvodov plochy, ...)

Frost Service sro. TeI.ĺfo +421 424693883 - jČO: 31 645 640
Puchovsko 118 rel 42 4694 354 IC 0P1{ S‘020442204
020 61 Ledntcke Rovno SR) oil rcI v*c@sItnh sk Č uctu 2 I O 164 24 58 12DO

xi. ČPAOVÉ ČERPADLO HERMETIC CAM 2/3
Výrobné číslo 4110018969/011-02 Výrobné Číslo 4110018969/011-

06



aj strojovňa

Trvale kontrolovať
Trvale kontrolovať
Trvale kontrolovať

Trvale kontrolovať

1 x 10 rokov
trvale

predlažená
predložená
predložená
predložen
predložena
predložené
predložená
predložené
predložené
predložené
predložený
predložené

C. ZISTENĚ ZÁVADY A NEDOSTATKY, NÁVRH OPAT kENI A TERMÍ NOV K ODSTRANENÍ
Zistený stav jednotIvých častí chladiaceho zaradena : termín odstránena

Trvale kontrolovať

Trvale kontrolovať

okamžite

1. Vykonávat kontroly bezpečnostného príslušenstva tlakomerov, teplomerov, stavoznakov,
poistných ventilov a s vykonaním záznamu o týchto kontrolách podľa STN EN 378-2, ČI. 5 a STN
69 0012:2014 či. 4.4

2 Pri všetkých zariadeniach, ktoré používajú R717 musí byť fahko prístupné príslušenstvo na
vymývanie oči v zmysle STN EN 378-3+A1;2012, či. 5.17.2.2. Doplnif prislušenstvo na
vymývane očí.

3. V dósledku moráineho a technického opotrebenie, z hfadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
osób, nedoporučujem prevádzku hlavnej ladovej plochy, pokiaľ nedójde ku kompletnej
rekonštrukcii, súčasný stav hlavnej íadovej plochy je havarijný, bodová korózia rúrok —

prechoci medzi betónovou plochou a rozvodovým kanálom.
bj ochranné pomócky

1 Ochranné pomöcky pravideine kontrolovat.
2. Lekárničku vybavit podťa predpísanej výbavy — DOPLNIt VÝBAVU PO EXPIRAČNEJ DOBE.
3. Pri spúštani kompresorov používat ochranné okuliare aiebo ochranný štít.
4. Zariadenie pracuje s nebezpečným plynom, preto musí byť pre pracovníkov zabezpečená

dýchaca a oživovacia technika vzduchový prístroj ELSA, ochranný odev, ochranné filtre K 2
pre NH3 a masky M4 vyhl.Č.59/1982 Z. z. 179, STN EN 378. Filtre používať len s platnou dobou
použitia.

c/ obsluha chlad iaceho zariadenia
1. Vykonávat školenia 1 x rok STN EN 378, OBP, PO. trvale
2. Obsluha má preukazy na obsluhu chiadiacich a mraziacich zariadení v zmysle Vyhl. Č. 508/2009

Z. z., ktoré vydáva Oprávnená právnická osoba (OPO) na základe preskúšania. 1 X 5 rokov
3. Obsluha má preukazy na obsluhu tlakových nádob stabilných v zmysle Vyhl. Č. 508/2009 Z. z.,

ktoré vydáva Oprávnená právnická osoba (OPO) na základe preskúšania. 1 x 5 rokov
d/ dokumentácia, prehliadky a skúšky

1. Tlakové nádoby ako VTZ tlakové musia byť podrobené úradnej skúŠke, ktorú vykonáva OPO na
základe žiadosti prevádzkovateľa s priloženými údajmi v zmysie Vyhlášky č.508/2009 Z. z.
Rozsah a postup opakovanej úradnej skúšky určuje inšpektor OPO.
Vykonat úradnú skúšku tlakových nádob. 1 X 10 rokov

2. Chladiarenské zariadenie a jeho časti ako VTZ plynové musí byť podrobené úradnej skúške, ktorú
vykonáva OPO na základe žiadosti prevádzkovateľa s priloženými ůdajmi v zmysle Vyhlášky Č.
508/2009 Z. z. Rozsah a postup opakovanej úradnej skúšky určuje inšpektor OPO.

3. Umiestniť piatnú schému zapojenia chladiaceho zariadenia do strojovno.
D. tDAJE O ODSTRÁNENÍ ZÁVAD Z PREDCHÁDZAJÚCICH PREHLIADOK
Dátum predchádzajúcej prehliadky:
V predchádzajúcej odbornej prehliadke neboli uvedené závady.
E. ZÁZIAM O OSTATNÝCH PREHLIADKÁCH PREVEDENÝCH NA ZARIADENÍ
Predložene doklady:
Odborná prehliadka tlakových nádob
Odborná prehiiadka elektrických zariadení
Odborná prehliadka chladiaceho zariadenia:
Odborná prehliadka snímačov úniku chladiva
Technická dokumentácia strojovne chladenia
Pasporty tlakových nádob
Technická dokumentácia kompresorov
Osvedčenia o úradných skúškach tlakových nádob:
Osvedčenia o úradných skúškach chladiaceho zariadenía:
Odborné stanovisko ku konštrukčnej doku mentácii
Plán ochrany zamestnancov a osób prevzatých do starostlivosti
Protokoly o nastavení poistných ventilov:

Frost Srvce s.r.o. Tcl ‘fox: +42.1 42 4693 883 ICO. 31 645 640
Puchovsk 118

- TeI-41 42 4694354 IČDPl1kO2O4422O4 ‚

020 61 LodnícI«, Rovno SR. iI lro.t s vice3Joainc s Č udu 210 164 24

_____



rFcHNICKÁ INŠPEKCiA a s

INŠPEKČNÝ ZÁZNAM Č. 35881412020

Bev3ane
— IZiadaeiDS čisL 03588 4:2020

S‘ *eivic. cVyĎd Lie r‘ Z Od go 1 ‚

zoa 226 2020d; 226 2020ne oozriámky

‘bruhskušky
sta tvyhiého

nadena

as.roz äY Vrcidťnezfladefl c zacee__

_____

Zaiiadn ccnnk ode
Druh piyri. R 717
Mnoiv hiadva (V Iom okrtu 2C00 kgN1 pracovny 0a pIni (i)vp oche) 13 urPriernor dk r(,r ON 2 - 20000 m DN 32(I)- 50m, ON 100(g)- 100 mDruh rntPnaIu ur 12 021 1

‘ SpscO vedena v anaIy kuv OO OC1iy a v radovej pIor1eD

_____

sahpouŽa

VyrOOrw i5lOiťOk ‘ýwty

61 1 Ö Tó pIovSk MiikuIČO 47234 121
LT tritnie zanade_HíiT ocfl mnerio Štad aJLArana LevsÁiIaPrcdien dokumeritacia a dkIac1vJ 1 1 urda kiiky na zariadenNa prdrnetnj taOove plocht ne8oa vyOnan* LiS, r‘ep necůIo ziaane osve po(iefl 05V Č

€664ř2ů18 ne je rejrne. e L4S born vykorian8 aj na h‘nej ladovej pIochtPri rekunlrukci zariadt‘a suojnvne cnrntena atrenirigove ďadove oola Jy.oi14 US v íoku 2014
tuiiktnej s4uky a tIakovj Skuky pevnosti a tesriost OSV Č 02632/42014 ZO 106 2014

V ‘ 2018 po havarii ria pottubi v vsirko“acom kanty bota vykonaná LiS a idana oseoen#e Č
5385‘4:20zonfrn 7 12 2018

2 Preukaz ODSluhy (4 d14ehC ar,aoenia Bol píeaceny p.eukaz Č. P 025,N 2018 P‘O Ai. Vtadirn
MaerČrnk .zamtxtr(aneĹ
I 3 bol P d(oerW prev zx denni iIiouvi* cfllaoema a h1e1O je ‘edeny pravidein ‘ sutde $
STN EN 3‘ki4

4 Bot prec1Jten rniestny prevádzkový oonadok - nštrukcna r.:-,a prO JL rena i r O vypracoval RT PZ
ng Mann Sl4y

1 5 Sprava o odbornej prehliOk a sukt- pInovukio zar4adenIa nIaO;ac: Okruhu ZO dna 4 6 2020
yStav RT PZ Ing Mann Sao s ccv*rn nnuIenim ch4adiace Zafladerue silnl paiadavk1 a1- po Odstrnen nedoslatkov. Htavnym edo.I.ilOrn Dola korozia na urach pn
prr;hdccr Iur do radovej pluchyI 6 Botu predtoŽene kalib,ovaniv delektowv na plyn v kant# zmrÉr;i, ŠadiÓna. Od t1íTIly OETMAR s.r O zo
rlila 7 5 2019 Íreba vykoiar kalbráciu pc,dfa opatrerua vuči KORONE ViRUS v zakane Č 124/2006 Z z
I 7 Bo predložerie správy o ooborne1 oeNiaoee a skúške 8ks ilakovych na0ob na chadacom sistéme
V,slavl PT TZ Marhn V rOku. 20201 B Bob prndiožen 4 ipi s nastavena P\/ na chladacich zafladen;ach Vysav PT TZ Marlin SlaDy .i í0k14
2020
I 9 oIo inO1Ožena prava O odborflei prenuiadke a skuške EZ za Orla 7 10 2017 Vyslavil PT EZ L Vím

( Vykonan Skobky a prehbadky na zanadenBoa ťykonaia %kuška tesnosl dereklorcztt na dpavo TESTO 3164 Sonda na Čpavok 0$4 3181 na ‚

rozvodoch rpaVku pri pr$SiupQCn do íadovo UOCI4y. NeOcJi zSlen rietesnostb noueh adke rado rfl ?sIenezefadov000-ľLzr rt- J!_jilva k_j25
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y1vCeJ [aOOvej plochy cealny o predtcižené aj folky kde boto vidiet nezamrzajuce pásy v fadoiej ploctte

amnej dobe
Bota ‚y onana rehltadKa stavu ocenvycfl rúf pn prestupoch do íadovj plochly Ncoh listeny cobry stav Z
OÓvoclu znanej korÓzi po prestupocr do ľaaovei plochy

rozsah katlbracla Od clo

Cbjednavaef ud inorrnov3t Tecrlncku r pelctu a S prcovisko Nttta O cnyriach rt jeho tneradlán použitých

po npeCnom vykne ktové Sa zsha OdODI Od tiŠpeČnéh výkonu až po ich na>tližiu katibrbciu a po

a bra
zstene nedostatky z htadsta tezpecnosL tecJrnic..ýCh zanadeni
o Nedostatky nebou zisteoe
O NedoStaIk Doĺ_tsWne iď oioh3 1Z Č 1 1.2
t<ontrola odstranena nedostatov uvtsdeflvch v pntohe IZ Č bota vykonaná dňa
vys;edok

Nedostatky Ooh odStranerie
DNedostatkyne
Vyhodnoteflie:
Zanadene spin poziadavky bepeČfloStl tecilnickyCtl zanadeni po c1sirane; tedoslatkOv uvedenyfl v bot2OCfIe

I 1 Pc cdstrarten uvedenych necloslalkO možno poziadar O natnvnť ytwnanIe s#uky technického
zanadenIa

_________

Podmnk‘ zpeČ*lej prevadzky
Z dod) že OUS je treba vykonat tiakovo skúSkou pevnosti a !esflosti na Morej nšpektor trjanemub asi

20 roČne zanadenie vydraÍ Začiaa značná korózia potrub;a po restupoĹh rir do íadovej plochy Nic je
vyrnrzarne fado‘ej plochy u dealrie velky ostatně cfltadtacc zaiadeaia u relatvne nové (Z roku 207$) je
najle$oi. V3031‘IOLJ pre prev4dzkOvatea kunŠtrokca - vymetla rúr v hiavnej ploche ztmrieh Šadona

ekcnk2fOl vykonany

da 23 2u2C. \

pMOr!

za a oo oboznamefly tina

‘ 2-4-t
23 6 2020

odttatok pečtatky nspektora
-

Inšpektný zaznam j, pr.<lb.kným dokl,dom In3peiČný záznam rori podklad pe vydanio pri5JLiMI*ho doM hadu


