
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 17. decembra 2020 čĺslo 7312020

K bodu: Návrh na schválenie podmienok a
k investičnému úveru a preklenovaciemu
projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby
Liptovskom Mikuláši“

financujúcej banky
úveru na realizáciu

atletického štadióna v

Mestské zastupiterstvo

konštatuje, že

1 Mesto Liptovský Mikuláš sa zapojilo do projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby

atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“.

2. Celková výška výdavkov projektu je v hodnote 365 222,26 eur, z toho dotácia od

Slovenského atletického zväzu 80 000,- eur, úverové zdroje 280 000,- eur a vlastné

finančně prostriedky vo výške 5 222,26 eur.

3. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje na preklenutie doby splnenia podmienok na čerpanie

dotácie vo výške 80 000,-eur, ktorú mesto zĺskalo od Slovenského atletického zvazu(

ďalej len „SAZ“ na základe Zmluvy O realizácii národného športového projektu č.

16/NSPI2O2O (Č. zmluvy mesta 259/2020/PM) zo dňa 14.52020 financovať z úverových

prostriedkov - preklenovací úver So splatnosťou 12 mesiacov.

4. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje investičný úver na úhradu ostatných výdavkov

spojených s rekonštrukciou a výstavbou atletického štadióna vo výške 280 000,- eur so

splatnosťou na 10 rokov.



5. Projekt: „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom

Mikuláši“ musí byť ukončený do 31 .12.2022, z toho dotácia od SAZ vo výške

80000,-eur musí byť použitá do 31 .12.2021.

6. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovský Mikuláš na svojom zasadnutĺ dňa 23.aprila 2020

prijalo Uiznesenie Č. 18/2020 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Podpora

rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ v rámci

Národného programu rozvoja športu v SR.

7. Boli oslovené tri komerčné banky a najvýhodnejšou ponukou bola indikatívna ponuka od

Slovenskej sporiteľne, as., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653. Banka

je pripravená uzavrieť zmluvnú dokumentáciu a poskytnúť finančné prostriedky

v prospech účtu dlžnika po splneni odkladacích podmienok v termíne najneskór

do 30.12.2020.

8. Hlavný kontrolér Mgr. Martin Alušic vypracoval stanovisko k dodržaniu podmienok pre

prijatie návratných zdrojov financovania — preklenovací úver a investiČný úver.

bene na vedomie

informáciu o financovanĺ Časti projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby

atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ z úverových zdrojov - preklenovací úver

(na preklenutie doby splnenia podmienok na Čerpanie dotácíe) vo výške 80 000- eur

a investiČný úver vo výške 280 000.- eur.

III. schvaľuje

1. prijatie a naČerpanie krátkodobého preklenovacieho úveru vo výške 80 000,- eur na

krytie kapitálových výdavkov na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby

atletického štadióna v Liptovskom Mikuláši“ so splatnosťou 31.12.2021 v Slovenskej

sporiteľni, as. s variabilnou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR+marža 0,17% pa.,

priČom banka nepožaduje žiadne zabezpeČenie poskytnutého úveru. V indikatĺvnej

ponuke financovania si banka neuplatňuje záväzkovú proviziu, spracovateľský poplatok

za poskytnutie úveru je 0,- eur! poplatok za nedoČerpanie úveru sa neuplatňuje: správa

úveru sa neuplatňuje.

2. zmenu rozpočtu na rok 2020

a) povolené prekročenie finanČných operácii - zvýšenie príjmových finanČných operácii

na položke 513001 - Ůver — Preklenovacĺ — Atletický ovál v siime 80 000 eur.

b) povolené prekročenie kapitálových výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na

položke 717001 — Realizácia nových stavieb — Atletický ovál, preklenovací úver v sume

80000 eur.



5 FK NAZOV
SUMA

Podprogr. v eur

o_

a) 52 513001 Úver - Preklenovací - Atletický ovál ÷80 000

b) 52 0474 717001 172
Realizácia nových stavieb — Atletický ováL

÷80 000
preklenovaci uver

3. prijatie a načerpanie dlhodobého splátkového Ovaru z úverovej linky CEB (Council of

Europe Development Bank) vo výške 280 000, eur na krytie kapitálových výdavkov

na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby atletického štadióna v Liptovskom

Mikuláši“ So splatnosťou 31.122031 v Slovenskej sporitefni. as. s fixnou úrokovou

sadzbou 0.18% pa., pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého

úveru. V indikatĺvnej ponuke financovania si banka neuplatňuje záväzkovú proviziu.

spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru je Q-eur, poplatok za nedočerpanie úveru

sa neuplatňuje, správa úveru sa neuplatňuje.

4. zmenu rozpočtu na rok 2020

a) povolené prekročenie finančných operácii - zvýšenie prijmových finanČných operácii

na položke 513002 - Úver — Atletický ovál v sume 280 000 eur,

b) povolené prekročenie kapitálových výdavkov - zvýšenie kapitálových výdavkov na

položke 717001 - Reahzácia nových stavieb — Atletický ovál, úver v sume 280 000 eur.

Progr. SUMA
NÁZOV5 FK EK

Podprogr. v eur

1-
a) 52 513002 Úver — Atletický ovál ÷280 000

b) 52 0474 717001 17.2 Realizácia nových stavieb — Atletický ovál, úver i ÷280 000

IV. odporúča

1. primátorovi mesta podpísat‘ zmluvu o krátkodobom preklenovacom úvere So

Slovenskou sporitel‘ňou, as,, Tomášikova 48. 83237 Bratislava, IČO: 00151653

s prislušnou dokumentáciou a načerpat úver vo výške 80 OOQ— eur v roku 2020.



2. primátorovi mesta podpisať zmluvu o dlhodobom splátkovom úvere Z úverovej linky

CEB (Council of Europe Development Bank) so Slovenskou sporiteľňou, as.,

Tomášikova 48, 83237 Bratislava, ičo: 00151653 s prislušnou dokumentáciou

a načerpať úver vo výške 280 000« eur v roku 2020.

Ing. PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 21.12.2020


