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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

M ES TS K É HO  Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 24. 03. 2017  číslo     /2017 
 

 
K bodu: Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský   
              Mikuláš  v lokalite k. ú. Okoličné – Podbreziny  na základe ponuky dotácie  
              od  SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran 
 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 
I. berie na vedomie  

Informáciu o ponuke dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie 

modernizácie mestského futbalového štadióna a o ponuke finančného príspevku zo strany MFK 

Tatran na spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového štadióna. 

 

II. odporúča primátorovi mesta 

Za účelom zabezpečenia modernizácie mestského futbalového štadióna založiť obchodnú spoločnosť, 

prostredníctvom ktorej bude riešené financovanie modernizácie i budúce prevádzkovanie 

prislúchajúcej časti futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš.   
 

III. schvaľuje 

1. Prijatie ponuky dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie 

modernizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur a prijatie ponuky finančného 

príspevku od MFK Tatran vo výške 125 000 eur na spolufinancovanie modernizácie mestského 

futbalového štadióna formou účasti v spoločnej obchodnej spoločnosti 

 



 

 
 

2. Memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom 

Tatran o spoločnom financovaní modernizácie mestského futbalového štadióna mesta Liptovský 

Mikuláš v lokalite k. ú. Okoličné – Podbreziny. 

 

                                                                                                          Ing. Ján Blcháč, PhD.,  
                          primátor mesta 
 
 

                                        Dátum podpisu uznesenia:                        2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dôvodová správa 
 

     Mesto Liptovský Mikuláš sa svojimi aktivitami čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti.  

Svedčia o tom nielen mimoriadne dobré výsledky hospodárenia v posledných dvoch rokoch, vysoké 

umiestnenie v návštevnosti mesta turistami, ale aj posun v celoslovenskom hodnotení v 

konkurenčnom prostredí porovnateľných miest. Národné informačné stredisko Slovenskej republiky 

(NiSSR) vyhodnotilo Liptovský Mikuláš ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Naše mesto 

tak patrí medzi 30 percent miest, ktoré vyšli z hodnotenia NiSSR pozitívne. Znamená to, že mesto 

využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. Hodnotením, ktoré bolo 

zamerané na finančnú a majetkovú bonitu a zhodnocovanie majetku, prešlo až 2 926 miest a obcí 

Slovenska. Len tretina z nich získala pozitívne ohodnotenie a Pečať Rozvoja obcí a miest. Rovnako 

dobré hodnotenie si mesto udržiava i v hodnotení spoločnosti INEKO, kde sa nachádza v strednom 

priemere porovnateľných 50 najväčších miest na Slovensku. Uvedené hodnotenie mesta je aj 

spoločenským záväzkom ďalej rozvíjať a udržiavať všetky oblasti života v meste. 

 

     Mesto svoje rozvojové ciele v jednotlivých oblastiach plánuje a definuje prostredníctvom 

uznesení mestského zastupiteľstva a schvaľuje v Plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

(PHSR), ktoré majú strednodobý charakter a realizuje ich v rozpracovaných ročných a trojročných 

plánoch. 

 

     Neoddeliteľnou súčasťou tejto strednodobej stratégie je aj oblasť športu a športovej vybavenosti, 

ktorú mesto Liptovský Mikuláš podporuje dlhodobo. V PHSR je vymenovaný celý rad vybudovaných 

športových zariadení a druhov športu, ktoré mesto podporuje. Na druhej strane je táto podpora 

odrazom kvality a špičkových výkonov športovcov, ktoré oprávňujú mesto hrdiť sa označením 

„Mesto olympijských víťazov“. Mesto sa snaží postupne a striedavo podporovať všetky druhy 

športov. 

 

Na základe ponúk Slovenského futbalového zväzu a MFK Tatran týkajúcich sa financovania 

modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran v mestskej časti Okoličné a na základe podkladov 

mesta a štúdie predloženej MFK Tatran bol spracovaný informačný materiál s jednoduchým 

zanalyzovaním vývoja v oblasti futbalu v začlenení do lokality k. ú. Okoličné – Podbreziny. 

Predkladaný materiál tiež obsahuje zhodnotenie súčasnej situácie, ponúkaných možností a 

obsahuje i návrh na finančné a organizačné riešenie formou založenia spoločnej obchodnej 

spoločnosti mestom a MFK. Mesto ako majoritný vlastník futbalového štadióna bude i naďalej 

prispievať na činnosť športových aktivít na tomto štadióne, či už prostredníctvom VPS, alebo formou 

dotácie pre obchodnú spoločnosť, ktorá za týmto účelom vznikne. Novovzniknutá spoločnosť bude 

riešiť modernizáciu časti štadióna z dotačných prostriedkov od SFZ vo výške 750 000 eur, od MFK 



 

 
 

Tatran vo výške 125 000 eur a na zostávajúcu časť si novozaložená spoločnosť zoberie úver 

vo výške 375 000 eur. Úver bude splácaný z vlastných a dotačných príjmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský 
Mikuláš v lokalite k. ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky 

dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran 
 

I. Úvod  
 

     Rozvoj územia mesta a aktivity vykonávané na území mesta Liptovský Mikuláš sa riadia Plánom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý sa v mestskom zastupiteľstve pravidelne vyhodnocuje 

a aktualizuje. V súčasnej dobe sa mesto riadi  aktuálnym PHSR schváleným 10. 12. 2015 na roky 

2015 až 2022. Program je vypracovaný v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Súčasťou tejto strednodobej 

stratégie je aj oblasť športu a športovej vybavenosti, ktorú mesto Liptovský Mikuláš podporuje 

dlhodobo. V PHSR je vymenovaný celý rad vybudovaných športových zariadení a druhov športu, 

ktoré mesto podporuje. Na druhej strane je táto podpora odrazom kvality a špičkových výkonov 

športovcov, ktoré oprávňujú mesto hrdiť sa označením „Mesto olympijských víťazov“. 

 

     Ako hlavnú problémovú oblasť označuje PHSR nevyhovujúci technický stav športových areálov 

vo vlastníctve mesta, ďalší problém vidí v nedostatočnej spolupráci futbalových klubov na území 

mesta. Za jednu z priorít PHSR označuje modernizovanie a rozširovanie stávajúcich športovísk 

vrátane prímestských častí a motivovanie obyvateľov všetkých vekových kategórií k športu. Šírkou 

záberu aktívnych športov, športových klubov i dosahovaných výsledkov sa mesto Liptovský Mikuláš 

radí medzi popredné aj spomedzi oveľa väčších miest Slovenska.  

 

     Z pohľadu lokality sa najvýznamnejší mestský futbalový štadión nachádza v mestskej časti k. ú. 

Okoličné – Podbreziny. Situovaný je v mestskej časti sídliskového charakteru s menšou 

infraštruktúrou služieb a obchodov. V tejto lokalite bolo pre obyvateľov v r. 2009 vybudované veľké 

multifunkčné ihrisko z Nórskych fondov, pri rieke Smrečianka bola vybudovaná oddychová zóna.  

Rozvoj územia je viazaný i na dostatok parkovacích plôch, ktoré boli dimenzované na nižší počet 

automobilov, ktorých množstvo každoročne pribúda. Potreba rozšírenia týchto plôch sa rieši už viac 

ako 10 rokov, pričom v rokoch 2006 – 2010 bolo vybudovaný 113 nových parkovacích miest, 

v rokoch 2011 – 2014 to bolo 94 miest, v rokoch 2015 – 16 ďalších 31 miest. Celkom do roku 2016   

pribudlo 238 nových parkovacích miest. V rozpočte na rok 2017 je plánované vybudovanie 20 

nových miest na ul. Jabloňová a pripravuje sa projektová dokumentácia na ďalšie rozšírenie 

parkovacích miest na ul. Senická. V súvislosti s riešením modernizácie mestského futbalového 

štadióna by sa tiež malo vybudovať ďalších 50 nových parkovacích miest. 

 



 

 
 

II. Futbal v meste Liptovský Mikuláš 
 

     Futbal v meste Liptovský Mikuláš bol jedným z prvých organizovaných športov na území mesta. 

V roku 2012 Liptovský Mikuláš oslávil 100 rokov aktívneho pôsobenia v oblasti futbalového diania 

na Slovensku a v bývalom Československu. Futbal je zároveň tradičným, vo svete rozšíreným 

športom, ktorému sa venujú milióny ľudí. Podľa prieskumu, usporiadaného v roku 2011 

medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA, hrá pravidelne futbal v jeho rôznych obmenách 

najmenej 240 miliónov ľudí vo viac ako 200 krajinách sveta.   

 

     V meste Liptovský Mikuláš sa futbalu aktívne venuje 623 hráčov. Neoddeliteľnou súčasťou 

futbalu je i množstvo jeho fanúšikov a priaznivcov, ktorí monitorujú dianie v tejto oblasti a pravidelne 

sa zúčastňujú na zápasoch. Futbalové dianie okrem hráčov reprezentuje aj množstvo funkcionárov 

a trénerov.  

 

      V oblasti futbalu na území mesta pôsobí 6 športových klubov, ktoré využívajú futbalové štadióny 

vo vlastníctve mesta. Najvýznamnejším a najlepšie vybaveným futbalovým štadiónom v majetku 

mesta je futbalový štadión MFK Tatran v k. ú. Okoličnom na Podbrezinách, v ktorom pôsobí 14 

družstiev a úväzkových trénerov. .Klub je stabilizovaný, bez záväzkov po lehote splatnosti.  

 

     Rozsah činnosti klubu dokumentuje okrem iného aj tá skutočnosť, že v sezóne sa na majstrovské 

zápasy týždenne využíva 5 – 6 autobusov na dopravu jednotlivých družstiev.  

 

     MFK Tatran je v súčasnosti účastníkom II. ligy SK východ. V sezóne 2016 – 2017 postúpil do 

nadstavbovej časti, v ktorej hrá o postup do najvyššej súťaže – Fortuna ligy. Dosiahnuté úspechy a 

vysoká úroveň futbalu vo všetkých vekových kategóriách sú pôžitkom pre všetkých fanúšikov a 

priaznivcov mikulášskeho futbalu. 

 

   Koncom roka 2016 bolo mesto informované o „Smernici o infraštruktúre štadiónov 2018“, podľa 

ktorej musia futbalové kluby, ktoré chcú hrať dvoch najvyšších súťažiach, spĺňať určené technické 

a bezpečnostné podmienky, čo by si pri ich napĺňaní v budúcnosti vyžiadalo náklady prevyšujúce 

finančné možnosti mesta. V rozpočte pre rok 2017 už bol v tom čase pripravený záväzok 

rekonštruovať zimný štadión formou spolufinancovania, čím boli dostupné zdroje vyčerpané.  

 

     MFK Tatran sa obrátil na SFZ s požiadavkou o získanie finančnej podpory na modernizáciu 

futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši v rámci vládneho programu „Projekt rekonštrukcie, 



 

 
 

modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022“ pre 21 štadiónov. Nakoľko bol záujem 

väčší, ako boli možnosti, požiadavka MFK Tatran nebola zaradená do tohto projektu. 

 

III. Športová vybavenosť futbalového štadióna v Okoličnom 
 

     Futbalový štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta 

(LV 631). Budoval sa v dvoch etapách výstavby. Obidve etapy sa realizovali v rámci dobrovoľnícky 

odpracovaných smien, svojpomocne, tzv. akcii „Z“.  

 

1. ETAPA: (obdobie druhej polovice až konca 70.-tych rokov 20. storočia) 

V tejto etape bola vybudovaná hracia plocha – samotný futbalový štadión (štadión je majetkom 

mesta). V tomto období sa taktiež začalo s výstavbou sídliska na Podbrezinách. V súčasnej dobe je 

futbalový štadión v správe Verejnoprospešných služieb. 

 

2. ETAPA:  (obdobie roku 1985) 
V tejto etape bola vybudovaná prevádzková budova a športhotel z východnej strany,tribúna 

z východnej strany, ktorá je vo vlastníctve mesta. 

 

3. ĎALŠIE INVESTÍCIE:  
V roku 1997 bola dokončená ďalšia časť výstavby, a to výstavba tribúny na západnej strane 

futbalového štadiónu. 

 

     Futbalový klub túto časť výstavby finančne zastrešil z vlastných zdrojov a prostriedkov mesta 

Liptovský Mikuláš (cca 200 000 Sk). Tribúna je vo vlastníctve MFK. Súčasný stav tribúny je 

nevyhovujúci, nakoľko jej konštrukcia nedostatočne zakrýva sedačky v prvých dvoch až troch 

radoch, čím pri nepriaznivom počasí znižuje kapacitu na sedenie na polovicu. V roku 2007 mesto 

na tréningovom ihrisku za západnou tribúnou vybudovalo ihrisko s umelým trávnatým povrchom, 

ktorý využívajú všetky futbalové kluby na území mesta a v prípravnom období aj hokejový klub 

MHK32.  

 

     Do roku 2006 spravoval štadión Bytový podnik mesta. Od roku 2006, kedy mesto prevzalo 

spravovanie štadióna od bývalého Bytového podniku, do modernizácie štadióna priamo investovalo 

len v rokoch 2009 až 2010 – vykonali sa stavebné úpravy šatní a sociálnych zariadení a vybudovali 

sa nové schody. V rokoch 2013 a 2014 mesto poskytlo MFK kapitálové transfery v celkovej sume 

114 000 eur. Dňa 12. 10. 2015 MFK Tatran požiadal mesto o prevzatie novovybudovaného 

trávnatého ihriska (3. ihriska) do majetku mesta, avšak ihrisko v čase tvorby tejto informatívnej 

správy v majetku mesta zapísané nie je a k dispozícii nie je ani stavebné povolenie a kolaudačné 



 

 
 

rozhodnutie, teda ani zápis na LV – s odôvodnením, že kultúra pôdy ostala zachovalá a nedošlo 

k zmene využitia územia. Dodatočným stavebným povolením bolo MFK povolené vybudovanie 

nového oplotenia areálu MFK Tatran zo severenej, východnej a západnej strany a nových 

vnútorných plotových zábran – palesákov. Vlastníkom prevádzkovej budovy  v areáli štadióna je 

mesto Liptovský Mikuláš (s.č. 612), vlastníkom bufetu,  hygienických zariadení a oplotenia je MFK 

Tatran (LV 1938). 

 

     V rokoch 2015 – 2016 sa mesto zameralo na prímestské futbalové kluby a riešenie ich 

technického zázemia nasledovne: 

 
Finančné dotácie poskytnuté futbalovým klubom na území mesta Liptovský Mikuláš 

  Rok 2015  v  €  Rok 2016 v  € 

  

FC 34 
Palúdzka 

ŠK 
Demänová 

ŠK Kriváň 
Lipt.Ondrašová 

TJ 
Iľanovo 

TJ 
Snaha 
Ploštín 

FC 34 
Palúdzka 

ŠK 
Demänová 

ŠK Kriváň 
Lipt. 

Ondrašová 
TJ 

Iľanovo 
TJ Snaha 

Ploštín 

Bežné výdavky 3 000 6 720 3 500 4 000 1 200 8 000 8 000 3 500 4 600 1 200 

Investičné výdavky 14 999 670 0  0  0  17 500 10 000 0  0  0  

Spolu 17 999 7 390 3 500 4 000 1 200 25 500 18 000 3 500 4 600 1 200 

 
      
     Ďalšie financovanie prevádzky a vybavenia štadióna a MFK Tatran zo strany mesta, resp. 

prostredníctvom VPS, bolo v období rokov 2007 – 2016  nasledovné: 

 

  Finančné dotácie poskytnuté MFK Tatran NAO Liptovský Mikuláš - 2007- 2016 

  
2007  SK 

/€ 
2008 Sk 

/€ 
2009 Sk 

/€ 2009  € 2010  € 2011  € 2012  € 2013  € 2014  € 2015  € 2016  € 

Bežné výdavky  
1 600 000 

53 110 
4 000 000 

132 776 
4 521 454 

150 085 150 085 180 699 110 000 182 500 117 211 130 000 130 000 130 700 
Výdavky na 
podujatia 

20 000 
664 

55 000 
1 826 

73 447 
2 438 2 438 354 0 1 500 0 0 0 0 

Investičné 
výdavky 

140 000 
4 647 0 

2 500 006 
82 985 82 985 17 880 0 0 70 000 44 000 0 20 336 

Bytový podnik, 
a.s. 

9 180 458 
304 735 

143 640 
4 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Účasť na majetku 
(um.tráv.) 

8 000 000 
265 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Umelá tráva (cez 
VPS) 0 0 

796 803 
26 449  26 449 13 080 31 185 33 961 27 000 27 000 30 970 27 000 

Futbalové ihriská 
(cez VPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 12 450 

Na propagáciu 
(marketing) 0 0 0 0 0 0 0 19 500 12 800 0 0 

SPOLU 
18 940 458 

628 707 
4 198 640 
139 370 

7 891 710 
261 957 261 957 212 013 141 185 217 961 233 711 243 800 190 970 190 486 

 
   

 
 

II. Ponúkané riešenie 
 



 

 
 

     Funkcionári MFK Tatran Liptovský Mikuláš neustávali v iniciatíve získať významnú finančnú 

podporu od SFZ, čo sa snažili podporiť i dobrými športovými výsledkami. Získali si tak dobré meno 

i podporu SFZ. V decembri 2016 oslovil mesto Liptovský Mikuláš prezident Slovenského futbalového 

zväzu Ján Kováčik s ponukou spolufinancovania modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran 

Liptovský Mikuláš. Následne sa začiatkom januára 2017 uskutočnilo pracovné stretnutie u primátora 

mesta, kedy bola odprezentovaná ponuka SFZ spolu so štúdiou stavby investičného zámeru 

modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran, ktorej vypracovanie zadal MFK Tatran spoločnosti 

PRO-ING Ružomberok (ako podklad k žiadosti o dotáciu od SFZ, resp. pre budúci projekt). Podľa 

tejto štúdie i v súlade s „Projektom rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 

2013 – 2022“ by sa zo strany SFZ jednalo o dotačnú čiastku 750 000 eur, pričom mesto by 

dofinancovalo zostávajúcich 40%, t.j. 500 000 eur. Realizáciou navrhovaného projektu by sa 

dostavala budova s požadovaným zázemím, tribúny (hostia, domáci, spoločný bufet),  parkovanie 

a nový zavlažovací systém. Išlo by o financovanie na prelome dvoch rokov 2017/2018, takže tento 

výdavok by nezaťažil v plnej miere rozpočet len jedného roka. Pokiaľ by MFK hral v II. Lige, mal by 

možnosť získať významnejšiu podporu i zo strany SFZ, takže mesto by vykazovalo nižšie výdavky 

na udržiavanie tohto športu. Prezident SFZ zároveň požiadal o informovanie poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši o predloženej ponuke a tiež o vyjadrenie k možnosti 

modernizácie a spolufinancovania.  

      

     Aby bola ponuka prijatá a prezentovaná čo najobjektívnejšie, dňa 23. 1. 2017 sa uskutočnilo 

stretnutie zástupcov všetkých mestských futbalových klubov, škôl, rodičov športujúcich detí. Na 

tomto stretnutí mestské kluby jednotne podporili myšlienku modernizácie štadióna MFK Tatran a jej 

spolufinancovania. Do úvahy pritom brali viaceré aspekty – v prvom rade to, že takúto ponuku už 

mesto v budúcnosti nemusí získať, pričom je otázkou času, kedy bude musieť pristúpiť 

k modernizácii tohto mestského štadióna. Primeraný,  moderný futbalový štadión  bude príťažlivý 

i pre hráčov menších klubov, ktorí budú mať snahu hrať vo vyšších súťažiach. MFK tak na 

vynovenom štadióne zastreší a poskytne príležitosť pre tréningy a zápasy ďalším klubom. Oživenie 

fungovania športového života na štadióne, ambície pre zápasy vyšších kategórií a lepšie služby pre 

divákov pritiahnu nielen domácich divákov, ale aj divákov hostí. V neposlednom rade zástupcovia 

klubov vyzdvihli potrebu vytvárať priestor pre výchovu žiakov a dorastu formou športových aktivít. 

Toto stanovisko našlo podporu i u zástupcov školstva a rodičov. Zástupcovia klubov upozornili na 

možnosť, že doterajší pokles členov menších klubov môže vyústiť i do ich zlučovania. Tiež bude 

potrebné futbalový šport zastrešiť tak, aby MFK spolupracoval s menšími klubmi pri využívaní 

a financovaní tréningov a zápasov na štadióne MFK. 

     Počíta sa s tým, že do futbalového športovania sa budú zapájať i deti z celého okresu. Kým 

pôvodný projekt uvažoval s odšportovaním 3 – 4 mužstiev, v súčasnosti štadión využíva 14 mužstiev 

so zázemím len pre štyri mužstvá a technické priestory sú poddimenzované. Z toho dôvodu všetky 



 

 
 

vekové kategórie žiakov majú svoje šatne v unimobunkách bez spŕch a WC, čo je nevyhovujúci stav. 

V projekte sa tiež počíta s umiestnením sídla Liptovského futbalového zväzu (L. Mikuláš + 

Ružomberok), ktorý v posledných rokoch pôsobí v prenajatých priestoroch základnej školy, takže 

získa dôstojné a reprezentatívne priestory.   

Tradícia futbalu v Liptovskom Mikuláši má viac ako 100 rokov a právom patrí medzi päť prioritných 

športov v meste. Pôvodný futbalový štadión má viac ako 40 rokov. Realizáciou projektu 

modernizácie futbalového štadióna by sa na dlhé roky znovu vytvorili podmienky pre výchovu ďalších 

generácií žiakov, dorastu i dospelých športovcov. 

      

     Pokiaľ by bola ponuka prezentovaná v tejto informatívnej správe podporená aj zo strany 

poslancov mesta Liptovský Mikuláš, bude potrebné nájsť okrem navrhovaného spolufinancovania aj 

vhodnú formu investorstva. Vychádzať pritom treba zo skutočnosti, že štadión sa nachádza na 

mestskom pozemku a je prevažne vo vlastníctve mesta. Na základe doterajších stretnutí 

a informácií sa ako riešiteľná javí nasledovná forma: 

 
     Nakoľko mesto nemá v rozpočte na r. 2017 – 2019 vyčlenenú potrebnú čiastku na 

spoluinvestovanie (spolufinancovanie je podmienkou pre získanie dotácie SFZ vo výške 750 tis. eur) 

a nepočítalo ani s úverom (ten zas priamo ovplyvňuje aj hodnotenie úverovej zadlženosti mesta), po 

konzultácii s MFK a na základe návrhu spoločného memoranda o spolupráci s MFK, ktoré ponúka 

podieľanie sa na financovaní vo výške 125 000 eur, navrhuje vytvorenie spoločnej obchodnej 

spoločnosti, ktorá by bola nositeľom dotácie od SFZ, ktorá by zabezpečila realizáciu modernizácie 

štadióna a jeho prevádzkovanie. Určité zvýhodnenie pri investícii by mohlo byť dosiahnuté 

i z pohľadu odpočtu DPH. 

 

     Po schválení pripraveného memoranda je možné založiť obchodnú spoločnosť, ktorá bude 

hospodáriť so zmodernizovaným štadiónom a prislúchajúcim pozemkom prenajatým k tomuto účelu 

od mesta. Cena za nájom by mala byť vo výške zohľadňujúcej verejnoprospešný účel. 

 

     Navrhovaný podiel mesta v obchodnej spoločnosti by bol vo výške 90% a podiel MFK vo výške 

10%, preto je možné počítať i s možnou alternatívou odkúpenia podielu MFK mestom, kedy by sa 

mesto stalo jediným majiteľom predmetného futbalového štadióna.  

  

 



štúdia stavby
november 2016









Celková kapacita štadióna : 2 230 miest pre divákov
Celková kapacita tribúny pri budove: 750 miest































Ukončenie / Koludácia

Realizátor VO Zverejnenie VO Predmet VO Termín
- búracie práce východnej, južnej a severnej tribúny - búracie práce západnej tribúny
- vybudovanie podzemných parkovísk - zastrešenie štadióna a inštalovanie sedadiel
- výstavba konštrukcií tribún(V, J a S) - rekonštrukcia trávnika hracej plochy
- čiastočné zastrešenie štadióna - dobudovanie vnútorných častí štadióna
- čiastočné inštalovanie sedadiel na tribúny - sociálne priestory pre divákov

- ozvučenie štadióna a kontrolná miestnosť
- výstavba tribúny (Z)
- realizácia úprav a zariadenie interiéru štadióna
- budovanie umelého osvetlenia štadióna
- výstavba turniketového a kamerového systému

- výstavba konštrukcie tribúnových systémov - výstavba turniketového a kamerového systému
- dodávka a montáž sedadiel - dodávka a montáž svetelnej tabule
- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov - vybudovanie chodníkov a ozvučenia

- dodávka a inštalácia oplotenia štadióna
- dobudovanie tribúnových systémov
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- inštalácia trávnika hracej plochy
- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov
- výstavba konštrukcie tribúnových systémov - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy

- výstavba turniketového systému
- búracie práce a rekonštrukcia tribún
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- zastrešenie tribún
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - búracie práce hlavnej tribúny

- výroba a dodávka sedadiel - výstavba kompletného zázemia (budovy) hlavnej tribúny 
- montáž jednej z nových tribún vrátane sedadiel - vybudovanie hlavnej tribúny

- výstavba sociálneho zázemia pre divákov
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - presun hracej plochy

- výroba a dodávka sedadiel - vybudovanie hracej plochy so zavlažovaním
- montáž tribún vrátane sedadiel - príprava pre vyhrievanie hracej plochy
- výstavba sociálneho zázemia pre divákov - príprava pre umelé osvetlenie štadióna

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - rekonštrukcia tribúny
- rekonštrukcia tribúny - výstavba turniketového systému

- dobudovanie tribún - opláštenie tribún (vrátane zázemia) - vybudovanie parkovacieho domu a priľahlej infraštruktúry
- rekonštrukcie hľadiska tribún
- rekonštrukcia vnútorných a vonkajších častí tribún

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vybudovanie parkovísk a priľahlej infraštruktúry - búracie práce hlavnej tribúny (prebieha)
- časť búracích prác štadióna - príprava na dokončenie buracích prác - hlavná tribúna

- rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy - dodávka a montáž sedadiel
- čiastočná rekonštrukcia tribún - vybudovanie umelého osvetlenia štadióna
- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy

- výstavba turniketového a kamerového systému

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - búracie práce - tribúny A a B
- časť búracích prác - tribúna C - vybudovanie hracej plochy s vyhrievaním

- vybudovanie 2 nových tribún
- umelé osvetlenie štadióna, sociálne zázemie
- výstavba turniketového a kamerového systému

dobudovanie a 
opláštenie tribún

výstavba 
parkovacieho domu

23.7.2014

22.09.2015

Dunajská Streda DAC Aréna, a.s. partner 24.03.2016
kompletná         

výstavba štadióna
plánované          

06/2018

Humenné 1.Humenská, a.s. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún plánované                
10/2017

Podbrezová ŽP Šport Podbrezová, a.s.

SFZ 16.11.2013 dodávka sedadiel

 08/2015partner 10.02.2015 umelé vyhrievanie 
hracej plochy

partner 13.02.2015 umelé osvetlenie

Ružomberok Mestský futbalový klub, a.s. partner
06.01.2015 umelé vyhrievanie 

hracej plochy plánované          
02/201622.06.2015 rekonštrukcia 

tribúny a turnikety

Žilina MŠK Žilina, a.s. partner plánované          
11/2016

Zvolen MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. SFZ 11/2016

Bardejov BAPOS, mestský podnik Bardejov SFZ plánované          
03/2017

16.11.2013

17.9.2015

výstavba tribún16.11.2013

kompletná 
prestavba štadióna

výstavba tribún

rekonštrukcia 
hracej plochy

6.10.2015

Senica OMS ARENA Senica, a.s. partner 08.11.2013 výstavba tribún 10/2015

Zlaté Moravce Vion – REALITY, s.r.o. partner 10.12.2013 rekonštrukcia tribún 05/2014

Poprad priamo SFZ ako vlastník SFZ 16.11.2013 výstavba tribún 04/2015

Myjava Spartak Myjava, a.s. partner 12.03.2014 umelé vyhrievanie 
hracej plochy

09/2014

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022

Mesto / Obec Partner
Verejné obstarávanie (VO) viažuce sa k dotácii

Zoznam realizovaných prác 2013 – 2014 Zoznam realizovaných prác 2016

Trnava City – Arena, a.s. partner 31.10.2013 kompletná         
výstavba štadióna

 08/2015

Zoznam realizovaných prác 2015



- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - realizácia verejnej súťaže (prebieha)
- vydanie stavebného povolenia

- časť búracích prác - spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie územného rozhodnutia (prebieha)
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy (prebieha)

- príprava podkladov pre verejnú súťaž - vydanie územného rozhodnutia (prebieha)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výstavba konštrukcie tribúnových systémov
- čiastočná rekonštrukcia hlavnej tribúny - dodávka a montáž sedadiel

- výstavba kompletného zázemia hlavnej tribúny 
- spracovanie architektonickej štúdie (futbal + atletika)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výstavba konštrukcie tribúnových systémov (prebieha)
- dodávka a montáž sedadiel (prebieha)
- vybudovanie trávnika hracej plochy (prebieha)
- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny (prebieha)
- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha)

- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - úprava štúdie a projektovej dokumentácie (prebieha)

Aktualizované: 8.11.2016

Prievidza Mesto Prievidza SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

kompletná         
výstavba štadióna

Košice Košická futbalová aréna, a.s. partner kompletná         
výstavba štadióna

plánované          
06/2018

plánované          
06/2017

plánované          
06/2018

plánované          
06/2018

plánované                
03/2017

Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar n. Hronom, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún
plánované                

06/2017

Michalovce MFK Zemplín Michalovce, a.s. partner umelé vyhrievanie 
hracej plochy

Banská Bystrica

Skalica

Prešov

Nitra Nitrianska investičná, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún plánované          
12/2017

plánované          
06/2018

SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

Správa mestského majetku, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

Futbal Tatran Aréna, s.r.o. SFZ 16.11.2013 výstavba tribún

plánované          
06/2018

Trenčín AS Trenčín, a.s. SFZ / partner 16.11.2013



zmluvná strana obdobie poznámka

Poprad priamo SFZ Národné tréningové centrum SFZ 1,5 mil. € SFZ 2013 - 2014

Trnava City – Arena, a.s. Antona Malatinského – City ARENA 14.08.2013 13 mil. € SFZ 2013 - 2020

Myjava Spartak Myjava, a.s. Spartak Myjava 21.10.2013 1 mil. € partner 2013 - 2014

Senica OMS ARENA Senica, a.s. FK Senica – OMS ARENA 23.10.2013 1 mil. € partner 2013 - 2014

Zlaté Moravce Vion – REALITY, s.r.o. FC ViOn Zlaté Moravce 25.11.2013 1 mil. € partner 2014

Žilina MŠK Žilina, a.s. MŠK Žilina 01.03.2014 4,5 mil. € partner 2014 - 2015

Ružomberok Mestský futbalový klub, a.s. MFK Ružomberok 10.09.2014 1 mil. € partner 2014 - 2015

Bardejov BAPOS, mestský podnik Bardejov Partizán Bardejov 24.11.2014 0,75 mil. € SFZ 2014

Podbrezová ŽP Šport Podbrezová, a.s. Podbrezová – Kolkáreň 01.12.2014 0,75 mil. € partner 2015 - 2016

Zvolen MFK Lokomotíva Zvolen, a.s. Mestský futbalový štadión 19.12.2014 0,75 mil. € SFZ 2016

Humenné 1.Humenská, a.s. FŠ Humenné 15.06.2015 0,75 mil. € SFZ 2019

Dunajská Streda DAC Aréna, a.s. DAC Aréna 30.10.2015 2,4 mil. € SFZ 2016 - 2018

Košice Košická futbalová aréna, a.s. Košická futbalová aréna 11.11.2015 4 mil. € partner 2016 - 2019

Nitra Nitrianska investičná, s.r.o. FC Nitra 18.11.2015 2,4 mil. € SFZ 2019 - 2021

Trenčín AS Trenčín, a.s. Štadión Na Sihoti 18.11.2015 2,4 mil. € SFZ 2020 - 2021

Skalica Správa mestského majetku, s.r.o. MFK Skalica 18.11.2015 0,75 mil. € SFZ 2016

Žiar nad Hronom TECHNICKÉ SLUŽBY ŽnH, s.r.o. FK Pohronie 12.02.2016 0,75 mil. € SFZ 2019 zatiaľ nepodpísaná

Prievidza Mesto Prievidza Mestský futbalový štadión 31.03.2016 0,75 mil. € SFZ 2022 zatiaľ nepodpísaná

Prešov Futbal Tatran Aréna, s.r.o. Tatran Aréna 06.10.2016 2,4 mil. € SFZ 2022 zatiaľ nepodpísaná

Michalovce MFK Zemplín Michalovce, a.s. MFK Zemplín Michalovce 28.10.2016 0,75 mil. € SFZ 2022 zatiaľ nepodpísaná

Banská Bystrica

Poznámka:

Aktualizované: 8.11.2016

Mestá Topoľčany, Levice a Dolný Kubín boli nahradené na základe uznesenia VV SFZ mestami Skalica, Sereď a Žiar nad Hronom, resp. mesto Sereď mestom Michalovce.

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022

Mesto / Obec Partner Štadión
Zmluva o spolupráci         

(podpis)

Dotačná zmluva s MŠVVaŠ SR
Výška celkovej dotácie

nepodpísaná Zmluva o spolupráci









MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
uzavreté medzi týmito stranami: 

 
Mesto Liptovský Mikuláš 

IČO: 315 524 
ul. Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš 

(ďalej len "MLM") 
zastúpené: Ing. Jánom Blcháčom PhD., primátorom mesta 

 
a 
 

Mestský futbalový klub Tatran 
IČO: 142 211 95 

Smrečianska 612, 
031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny 

 
  

(ďalej len "MFK") 
 

zastúpené: Ing. Milanom Mikušiakom, prezidentom MFK 
 
 

Preambula 
 
1) Uzatvorením tohto memoranda o spolupráci (ďalej len "Memorandum") obidve strany 

preukazujú svoju slobodnú vôľu 
a) spolupracovať a podieľať sa na financovaní modernizácie tej časti futbalového štadióna 

mesta Liptovský Mikuláš, ktorú využíva MFK Tatran  v mestskej časti Okoličné - 
Podbreziny (ďalej len "štadión") 

b) spoločne spravovať, udržiavať a prevádzkovať areál štadióna pre potreby MFK a 
mestských futbalových klubov 

2) Memorandum je založené na rozvíjaní spolupráce strán na princípoch vzájomnej dôvery a 
porozumenia v oblasti futbalového športu a na posilnení spolupráce oboch strán. 

3) Toto memorandum by malo vyústiť do založenia spoločnej obchodnej spoločnosti v 
predmete memoranda medzi obidvomi stranami a do vloženia dohodnutých finančných 
čiastok strán do majetku spoločnosti. 

4) Strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať podľa možností oboch strán. 
5) Strany zároveň potvrdzujú pripravenosť spoločne participovať na financovaní takých 

iniciatív, ktoré vyústia do založenia spoločnej obchodnej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
všetky kroky potrebné k modernizácii štadióna, jeho  prevádzkovanie, údržbu a ďalšie 
zveľaďovanie.   

 
I. Formy spolupráce 

 
Hlavnými formami spolupráce na základe tohto Memoranda sú: 
 
1) Založenie obchodnej spoločnosti a združenie finančných prostriedkov. 



2) Účasť strán v orgánoch a na riadení spoločne založenej obchodnej spoločnosti. 
3) Starostlivosť, vzájomné konzultácie a aktivity smerujúce k modernizácii štadióna a 

udržateľnosti jeho funkčnosti. 
 

II. Opatrenia 
 
1) Založenie spoločnej obchodnej spoločnosti strán ako spoločníkov, ktorá zabezpečí 

modernizáciu, prevádzkovanie, údržbu a zveľaďovanie štadióna. 
 

2) Zabezpečenie finančných prostriedkov na založenie obchodnej spoločnosti a finančných 
prostriedkov na modernizáciu štadióna vo výške 1 250 000 eur v nasledovných podieloch: 
a) z dotačných zdrojov Slovenského futbalového zväzu vo výške 750 000 eur a zo zdrojov 

MLM vo výške 375 000 eur, celkom vo výške 1 125 000 eur, čo bude predstavovať 
obchodný podiel MLM v obchodnej spoločnosti v percentuálnom vyjadrení vo výške 
90% 

b) zo zdrojov MFK vo výške 125 000 eur, čo bude predstavovať obchodný podiel MFK v 
obchodnej spoločnosti v percentuálnom vyjadrení vo výške 10% 
 

3) Financovanie prevádzkovania, údržby a zveľaďovania štadióna bude zabezpečené z 
rozpočtových prostriedkov strán, zo získaných grantov a účelových domácich a 
zahraničných dotácií. Mesto poskytne obchodnej spoločnosti prenájom prislúchajúceho 
majetku a pozemku. 
 

4) Plánovanie a organizovanie jednotlivých foriem spolupráce sa pre každý kalendárny rok 
spresní v plánovacích termínoch pre rozpočet MLM, na spoločných stretnutiach zástupcov 
oboch strán. 

 
5) Realizácia foriem spolupráce sa bude uskutočňovať podľa zásad demokracie, plného 

rešpektovania postavenia MLM a MFK, dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky a vnútorných predpisov MLM, MFK a Slovenského 
futbalového zväzu. 
 

6) MLM poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z tohto Memoranda Ing. Jána 
Bonka, zástupcu primátora MLM. 
 

III. Ostatné dojednania 
 
1) Predmetom tohto Memoranda nie sú majetkové ani nemajetkové nároky vyplývajúce z 

vlastných zmluvných vzťahov strán. 
 

2) Žiadna zo strán si nemôže vynucovať plnenie od druhej strany na základe tohto 
Memoranda. 
 

3) Počas celej dĺžky trvania spolupráce na základe tohto Memoranda sa každá strana zaväzuje 
poskytnúť druhej strane dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie tejto 
spolupráce - jedná sa najmä o riadnu obojstrannú komunikáciu pri poskytovaní informácií.  
 



4) Toto Memorandum nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti oboch strán, vyplývajúce z 
dohôd s tretími stranami. 

 
IV. Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto Memorandum sa uzatvára na dobu do dosiahnutia spoločného cieľa – založenia 

obchodnej spoločnosti a združenia finančných prostriedkov na dohodnutý účel. Každá zo 
strán môže Memorandum vypovedať písomnou výpoveďou s okamžitou platnosťou a 
účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu.  
 

2) V prípade vypovedania Memoranda sa zruší aj obchodná spoločnosť a obchodné podiely 
medzi stranami sa vysporiadajú podľa obchodných podielov a účtovnej evidencie. 
 

3) Strany Memoranda môžu po vzájomnej dohode rozšíriť alebo zúžiť rozsah uskutočňovanej 
spolupráce dohodnutý v tomto Memorande. Ustanovenia tohto Memoranda možno meniť 
alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode strán v podobe písomných a číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma stranami. 
 

4) Memorandum nadobúda platnosť po schválení v Mestskom zastupiteľstve MLM dňom 
jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle MLM.  
 

5) Strany Memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 
oprávnené k podpisu Memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú. 

 
V Liptovskom Mikuláši dňa:                                        V Liptovskom Mikuláši dňa: 
 
 
 
______________________________                       ______________________________ 
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor MLM                        Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK 
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