
MESTSKĚ ZASTUPITEĽSTVO UPTOVSKY MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 21. augusta 2020 čísio 5612020

K bodu: Návrh na schválenie podmienok financovania investicie na rekonštrukciu
ľadovej plochy zimného štadióna formou bankového úveru

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

1, mesto Liptovský Mikuláš je výlučným vlastnikom 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 692/4,

2. na základe Koncesnej zmluvy č. 59/2013/Práv. a dodatkov či, č.2 a č.3 je

prevádzkovateľom Koncesionár JL aréna, sro. 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

452 581 ‚20 eur s DPH. Slovenský zväz l‘adového hokeja dňa 11 .6.2020 schválil

poskytnutie dotácie na rekonštrukciu l‘adovej plochy výške 121 35Q- eur. Mesto

Liptovský Mikuláš plánuje doplniť chýbajúcu časť finančných prostriedkov z externých

zdrojov vo forme dlhodobého bankového úveru vo výške 200 000,- eur a z vlastných

zdrojov z bežného rozpočtu vo výške 131 231,20 eur,

4. mesto Liptovský Mikuláš sa bude podieíat na spolutinancovanĺ rekonštrukcie ľadovej

plochy zimného štadióna a to z externých finančných zdrojov a Z vlastných fÉnančných

zdrojov,



5. mesto Liptovský Mikuláš financuje mládežnicky hokejový klub formou poskytnutej

dotácie, v predošlých rokoch v sume 63 000,- eur ročne, v roku 2020 v dčsledku

pandémie GOVID-19 boli dotácie krátené, čo predstavuje výšku 31 500,- eurz rozpočtu

mesta a každoročne poskytuje bezplatné tréningové hodiny v ročnom počte 1 220 hodin,

čo predstavuje sumu 122 000,- eur. Finančně prostriedky vynaloženě mestom Liptovský

Mikuláš na mládežnicky hokej predstavujú ročne sumu 185 000,- eur, v roku 2020 sumu

153 500,- eur:

6, boli oslovené tri komerčně banky a najvýhcdnejšou ponukou bola lndikativna ponuka

financovania od Slovenskej sporiteľne, as..

7. hlavný kontrolór Mgr Martin A(ušic vypracoval stanovisko k dodržaniu podmienok pre

prijatie návratných zdrojov financovania- Dlhodobý splátkový úver.

II. bene na vedomie

informáciu o financovani časti rekonštrukcie ľadovej plochy zimného štadióna

v Liptovskom Mikuláši z úverových zdrojov - Dlhodobý splátkový úver a z vlastných zdrojov

z bežného rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020.

III. schvaruje

prijatie dlhodobého splátkového úveru vo výške 200 000,- eur na financovanie

kapitálových výdavkov na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna, so

splatnosťou na osem rokov v Slovenskej sporiteíni, as., Tomášikova 48: 832 37

Bratislava, s fixnou úrokovou sadzbou 0,21% pa., pričom banka nepožaduje žiadne

zabezpečenie poskytnutého úveru. V indikativnej ponuke od banky je stanovený

spracovatel‘ský poplatok 0,- eur, závzková provízia z nedočerpanej časti úveru sa

neuplatňuje, poplatokza 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,

IV. odporúča primátorovi mesta

podpisať zmluvu o dlhodobom splátkovom úvere so Slovenskou sporiteíňou. as ‚

Tomášikova 48 ‚ 832 37 Bratislava s príslušnou dokumentáciou,

ĺĺ
Ing. Já IBlc, PhD.

priMátor mesta
Dátum podpisu uznesenia: 24. 08. 2020


