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Počet strán:  4 

Počet výtlačkov:   

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 27.03.2014 

 



Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  zo dňa  15. mája 2014 

 

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

 

I. k o n š t a t u j e,  ž e  

 

1.  návrh na zvýšenie základného imania (vzmysle § 202 a nasledujúcich Obchodného 

zákonníka v platnom znení) zvýšením menovitej hodnoty doterajšej akcie (1 ks á 25 000,00 

eur) formou peňažného vkladu akcionára v objeme 20 000,00 eur, vychádza zo zámeru mesta 

ako akcionára posilniť kapitálové postavenie akciovej spoločnosti a zlepšiť finančnú situáciu 

spoločnosti za účelom jej ďalšieho rozvoja;  

 

2.  výška základného imania bude po tomto jeho zvýšení predstavovaťsumu 45 000,00 eur a 

bude tvorené dvoma zaknihovanými kmeňovými akciami na meno v menovitej hodnote 

25 000,00 eur a 20 000,00 eur; 

 

3. návrh na zvýšenie základného imania, spôsob jeho vykonania a zmeny rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš na rok 2014 prerokovali na úrovni mesta a jeho poradných orgánov: 

komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu dňa 29. apríla 2014, rada pre 

masmédiá a komunikáciu dňa 30. apríla 2014, mestská rada dňa 05. mája 2014.  

 

4. návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti prerokuje na spoločnom zasadnutí 

predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti bezodkladne po schválení v mestskom 

zastupiteľstve – teda po tom, ako jediný akcionár spoločnosti získa od poslancov mestského 

zastupiteľstva mandát vykonať zmenu týkajúcu sa nakladania s majetkom mesta;  

 

5.  v zmysle § 202 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník v platnom znení, musí 

o zvýšení základného imania rozhodnúť valné zhromaždenie, ktoré predstavenstvo zvolá v  

súlade s termínmi stanovenými na jeho zvolanie podľa stanov spoločnosti. 

 

II. s c h v a ľ u j e  

 

a) zvýšenie základného imania  spoločnosti Televízia Liptov, a.s., so sídlom Štúrova 

1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 862 971, spoločnosť zaregistrovaná 

v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sa, vložka 10688/L, 

emitovaním kmeňovej akcie na meno v menovitej hodnote 20 000,00 eur (slovom 

dvadsaťtisíc eur a nula centov), a to peňažným vkladom  akcionára vo výške 

20 000,00 eur (slovom dvadsaťtisíc eur a nula centov).  

 

b) zmenu rozpočtu pre rok 2014:  

 

b1) zvýšenie rozpočtu výdavkových finančných operácií na položke 814001 Účasť na 

majetku v tuzemsku v sume 20 000,00 eur a zvýšenie kapitálových príjmov na položke 

231 – predaj nepotrebných kapitálových aktív v sume 20 000,00 eur; 

 



b2) zmenu krytia kapitálových výdavkov na položke 717002- Rekonštrukcia 

a modernizácia – obvod. plášťa a okien MŠ Vranovská v sume 20 000,00 eur (pôvodné krytie 

výdavkov kód 46, nové krytie výdavkov kód 43 z predaja). 
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Progr. 

Podprogr. NÁZOV SUMA 

b 1) 46 0830 814001 02.2. Účasť na majetku- zvýšenie ZI TV Liptov, a.s. +20 000,- € 

 43  231  Príjem z predaja kapitálových aktív  +20 000,- € 

b2) 

46 09111 717002 11.2. 

Rekonštrukcia a modernizácia – rekonštr.obvod.plášťa a okien MŠ 

Vranovská -20 000,- € 

 

43 09111 717002 11.2. 

Rekonštrukcia a modernizácia – rekonštr.obvod.plášťa a okien MŠ 

Vranovská +20 000,- € 

 

 

III. o d p o r ú č a  

 

štatutárnym  orgánom spoločnosti Televízia Liptov, a.s., realizovať uznesenia valného 

zhromaždenia k zmene stanov spoločnosti v príslušných častiach týkajúcich sa počtu a 

menovitej hodnoty akcií a výšky základného imania vo vzťahu k zmene zápisu v obchodnom 

registri.  

 

IV. u k l a d á  

 

1. Ing. Jane Mikušiakovej, vedúcej oddelenia ekonomiky MsÚ po schválení rozpočtovej 

zmeny zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2014. 

 

         Termín: 31.05.2014 

 

2. Ing. Milanovi Kružliakovi, zástupcovi primátora mesta, realizovať všetky právne a 

organizačné kroky smerom k spoločnosti Televízia Liptov, a.s., – vo vzťahu k Centrálnemu 

depozitárovi cenných papierov, vo vzťahu k Obchodnému registru, vo vzťahu k zakladateľovi 

– Mestu Liptovský Mikuláš a po uskutočnení týchto krokov zabezpečiť a doručiť oddeleniu 

ekonomiky výpis od Centrálneho depozitára – z účtu majiteľa cenných papierov Mesto L. 

Mikuláš, preukazujúci zvýšenie upísaného základného imania, ako doklad pre konečné 

zúčtovanie obstarania dlhodobého finančného majetku. 

 

         Termín: 30.06.2014 

 

Dôvodová správa 
 

 Obchodná spoločnosť Televízia Liptov, a.s., vznikla na základe uznesenia č. 21/2009 

resp. uznesenia č. 57/2009 Mestského zastupiteľstva. V súčasnosti je prevádzkovateľom 

televízneho vysielania pod značkou TV Liptov, ktorá pôsobí už od roku 2005. V tom istom 

roku došlo k nakúpeniu potrebnej techniky a súvisiaceho programového (softvérového) 

vybavenia. V roku 2009 bola realizovaná modernizácia tejto techniky potrebnej na 

zabezpečovanie výroby a vysielania televízneho programu.  



V uplynulých troch rokoch spoločnosť priebežne obnovovala časť najnevyhnutnejších 

zariadení zo zdrojov získaných z tržieb, morálne a fyzické opotrebovanie väčšiny 

používaných zariadení je však značné, sú na horizonte alebo za horizontom životnosti, 

použiteľnosti či spoľahlivosti. Okrem toho vývoj v oblasti audiovizuálnej techniky napreduje, 

vedenie spoločnosti považuje za nevyhnutné urobiť zásadný krok pri obnove a dovybavení 

toho najnevyhnutnejšieho, čo jej zamestnanci k efektívnej a kvalitnej práci potrebujú.  

 Medzi zariadenia a príslušenstvo, ktoré je potrebné obnoviť či dokúpiť patria 

predovšetkým vysielacie PC, PC na nahrávanie a spracovanie zvuku, softvér na strihanie 

videa, softvér na spracovanie zvuku, exteriérový statív, náhradné napájanie všetkých 

vysielacích zariadení pre prípad výpadku, vysielacia a prijímacia stanica pre štúdiový 

mikrofón. 

 Televízia potrebuje ďalej dokúpiť minimálne jednu profesionálnu kameru, novú 

profesionálnu svetelnú techniku do štúdia, tzv. kľúčovaciu stenu či konvertor signálu pre 

účely streamovania (šírenia vysielaného programu v reálnom čase pre užívateľov internetu).  

 Komisia finančná, majetkovo-právna a cestovného ruchu dňa 29. apríla 2014 na 

svojom zasadnutí požiadala o doplnenie predkladaného materiálu o výsledky hospodárenia 

spoločnosti Televízia Liptov, a.s., za uplynulý rok 2013. Hospodárenie tejto spoločnosti 

v roku 2013 vyzeralo nasledovne:  
 

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych  výnosov  67 020,30 eur                                                                                                                                   

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych  nákladov 66 569,32 eur                                                                                                                                   

  

výsledok hospodárenia pred zdanením:    + 450,98  eur   
 

  


