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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTQVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 14.12.2017 číslo 12017

K bodu: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti „Mestské športové zariadenia,

S. r.o.“

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

Dňa 24.marca 2017 Uznesenim Mestského zastupiteľstva ö. 18/2017 bob schválené:

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

modernizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur.

2. Prüatie ponuky finančného prispevku od MFK Tatran vo výške 125000 eur na spolufinancovanie

modernizácie mestského futbalového štadióna formou účasti v spoločnej obchodnej spoločnosti

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

Tatran Liptovský Mikuláš o spoločnom flnancovani modernizácie mestského futbalového

štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k. ú. Okoličné- Podbreziny.

A odporučené primátorovi mesta:

1. Za ůčelom zabezpečenia modernizácie mestského futbalového štadióna pripraviť podklady pre

založenie obchodnej spobočnosti, prostrednictvom ktorej bude riešené financovanie modernizácie i

budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš.

2. Predložiť na rokovanie MsZ v Liptovskom Mikuláši

informáciu o podmienkach poskytnutia finančného úveru vo výške 375 000 eur

analýzu možných prijmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti

- informáciu o usporiadani majetkovo-právnych vzťahov medzi všetkými zúčastnenými stranami.



Memorandum o spolupráci (ďalej ako Memorandum9 medzi mestom Liptovský Mikuláš

a Mestským futbalovým klubom Tatran Liptovský Mikuláš belo uzavreté dňa 03.04.2017.

V zmysle Čl. I bod 1 Memoranda sa hlavnou spoluprácou rozumie založenie obchodnej společnosti

a poskytnutie finančných prostňedkov.

II. schvaľuje

1. Návrh na zmenu rozpočtu

w I
I FK EK Progr. NÁZOV SUMA v

Podprogr. eur
o_

46 454001 Prevod prostriedkov Z peňažných fondov (RF) 6 750

1. Účasť na majetku Mestské špoflové zariadenia,
46 0810 614001 12k 6750s.r.o. (RF)

2. Návrh na zmenu programovej štruktúry rozpočtu - vytvorenie v programe 12., podprograme

12.4. nový prvok

Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia

3. Spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným medzi mestem Liptovský

Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubem

Tatran so sidlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš — Podbreziny, IČO: 142 211 95

(Priloha či)

4. v súlade s ust. 11 ods.4 písm. 1) zákona č. 369/1 990 Zb. O obecnom zriadeni v platnom znení

založenie obchodnej spoločnosti s obchodným menom Mestská športové zariadenia, s.r.o. s

90% účasťou mesta Liptovský Mikuláš so sidlom Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš

5. Ing. Martu Gutraiovú, do funkcie konateía spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o.,

podra 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadeni v platnom zneni,

6. Ing. Mateja Géciho, do funkcie konatefa společnosti Mestská športové zariadenia, ss.o.,

podra * 11 ods. 4 písm. 1) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni

7. Podnikateíský plán (Príloha č.2)

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017



Dövodová správa
Na základe ponuky Slovenského futbalového zvzu a MFK Tatran na zabezpečenie spoufinancovana
rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran v mestskej časti Okoličné bob dňa
342017 uzavreté Memorandum o spolupráci (ďalej ako Memorandum) medzi mestom Liptovský Mikuláš
a Mestským futbaiovým klubom Tatran Liptovský Mikuláš, ktoré bob schválené Mestským zastupiteístvom
v Liptovskom Mikuláši. Uznesenim Č. 1812017 zo dňa 24.03 2017 Vzmysle Čl. I. bod 1 uzavretého
Memoranda se hlavnou spoluprácou rozumie založenie obchodnej spoločnosti a poskytnutie
finarČných prostriedkov.

Po založeni spoločnosti Mestské športové zariadenia. aro, a následne po jej zapisani do occhodného
registra, spoloČnosť po schváleni v mestskom zastupiteFstve uzavrie „Zmluvu o spolupráci pri realizách
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši“ (ďalej ako ‚Zmluva)
ako Partner sc Slovenským futbacvyrn zvázom a mes:om ako Garantom reaizácie projektu. Predmetom
tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti Sirán pri reahzácii nárcdného športového projektu výstavba,
modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v súlade s uznesenim vlády
SR Č. 115 z 27 februára 2013v zneni neskoršich dodatkov v rámci inancovania projektu za oodmienok
a spösobom stanoveným v zmluve o poskytnuti prispevku zo štátneho rozoočtu na národný špolový
projekt „výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej intraštruktúry národného významu uzatvorenej
medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a SFZ. Predmetom tejto
Zmuvy je zároveň závázok Partnera poskytnút‘ SFZ štadión po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia
právopla:nosti Kolaudačnéno rozhodnria Štadióna do bezodplanéro iživan:a za poGmenoK a spásoborn
stanoveným v tejto Zmluve, ktorý je zároveň zabezpečovacim inštitútom pre zachovanie účelu využitia
štadióna. Partner bene na vedomie, že v zmvsle zmluvy o poskytnuti prispevku bude pniamym
realizátorom projektu.



PRÍLOHA Č. I
SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

o založeni spoločnosti s ručenim obmedzeným

SPOLOČNICI:

1. mesto Liptovský Mikuláš, so sidlom Štúrova 1989141, 031 42 liptovský Mikuláš, IČO:

00315524, DIČ: 2021031111

2. Mestský futbaiový klub Tatran, so sidlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš —

Podbreziny, IČO: 142 211 95

podpisom tejto zmluvy prejavujú vóľu založiť spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ust. 105 a nasl.

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskoršich predpisov (ďalej aj len „Obchodný

zákonník‘) a stať sa jej spoločn[kom za účelom podnikania. Na základe tohta sa rozhodli uzavrieť túto

spoločenskú zmluvu;

PRVÁ ČASÝ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I

Obchodně meno, sidlo spoločnosti, trvanie spoločnosti

Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom: Mestské špodové

zariadenia, s.r.o.

Sidlom spoločnosti je: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Prvý obchodný rok spoločnosti sa začne dňom registrácie spoločnosti v obchodnom registri a konči

posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bala spoločnosť zaregistrovaná. Ďalšie obchodné roky sú

zhodné s kalendárnymi rokmi.

Článok 2

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

a) Prevádzkovanie športových zariadeni a zariadenĺ slúžiacich na regeneráciu a rekondiciu.

b) Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a mých spoločenských podujatiach,

c) Prenájom nehnuternosti spojený s poskytovaním mých než základných služieb spojených

5 prenájmom,

d) Organizovanie športových, kultúrnych a mých spoločenských podujatĺ,



e) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiterovi (maloobchod) alebo mým

prevádzkovaterom živnosti (veľkoobchod),

f) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnosti,

g) Pripravné práce k realizácii stavby,

h) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

1) Dokončovacie stavebné práce pň realizácfl exteriérov a interiérov,

fl Čistiace a upratovacie služby.

DRUHÁ čASt

ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok 3

Základné imanie a vklady spoločnikov

1. Základné imanie predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov všetkých spoločnikov do

spoločnosti.

2. Výška základného mania spoločnosti je 7.500 eur (slovom: sedemtisícpŠťsto eur).

3. Vklad spoločnika predstavuje súhrn peňažných prostriedkov a mých peniazmi oceniterných hodnčt,

ktoré sa spoločnik zavázuje vložiť do spoločnosti a podierať se nim na výsledku jej podnikania.

Spoločnik se podieľa na založenI spoločnosti len jedným vkladem. Vloženim vkladu spoločníka do

spoločnosti sa tento stáva majetkom spoločnosti; spoločnik s ním nemóže nakladeť a nemóže

požadovať od spoločnosti jeho vrátenie.

4. Vklad spoločnika spoločnosti,

Spoločnik mesto Liptovský Mikuláš 6.750 eur (slovom: šesttisicsedemstopt‘desiat eur); spletený

v plnej výške

Spoločnik Mestský futbalový klub Tatran 750 eur (slovom: sedemstopt‘desiat eur); spletený v plnej

výške.

6. V zmysle ustanovenia 5 60 ods. 1 Obchodného zákonnika za správcu vkladu je určené mesto

Liptovský Mikuláš.

Článok 4

Qbchodné podiely

1. Obchodný podiel tvorí súhrn práv a povinnosti spoločnika a týmto právam a povinnostiam

zodpovedajúcu jeho mieru účasti v spoločnosti na jej čistom obchodnom mani, ktorého nominálne

hodnota se neustále mení v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti.

2. Čisté obchodné imanie je obchodný majetok spoločnosti po odpočitani závázkov vzniknutých

v súvislosti s podnikanim.

3. Obchodný majetok spoločnosti je súhrn majetkových hodnót (vecí, pohľadávok a mých práv

a peniazmi oceniteíných mých hodnót), ktoré patria spoločnosti a slúžia alebo sú určené na jej

podnikanie.

4. Každý spoločnik má jeden obchodný podiel. Obchodný podiel spoločnikov spoločnosti je:



Spoločnlk 1 90%

Spoločník 2 10%.

5. Prevod obchodného podielu, alebo jeho časti, na mého spoločnÍka alebo osobu, ktorá nie je

spoločnikom spoločnosti, podlieha schváleniu valného zhromaždenia, inak je neplatný. SpoločnÍci

tejto zmluvy si vyhradzujú prednostné právo prevodu obchodného podielu na nich.

6. Zmluva o prevode obchodného podielu (časti obchodného podielu) musí mať písomnú formu

a podpisy účastnikov zmluvy musia byť úradne osvedčené. Akje nadobúdateíom obchodného podielu

osoba, ktorá nie je spoločnikom spoločnosti, musí v zmluve o prevode obchodného podielu vyhlásiť,

že pristupuje k spoločenskej zmluve.

7. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajů voči spoločnosti odo dňa, keď valné zhromaždenie

spoločnosti vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu.

8. Pri zániku právnickej osoby1 ktorá by sa stala spoločníkom spoločnosti, prechádza obchodný podiel

na jej právneho nástupcu.

Pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá je spoločnlkom, prechádza obchodný podiel na dediča. Dedič, pokiaľ

nie je jediným spoločnikom spoločnosti, může sa domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti súdom,

ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom spoločnosti; ustanovenia 5 113

ods. 5 a 6 Obchodného zákonnika platia primerane.

9. Na obchodný podjel možno zriadit záložné právo (511 7a Obchodného zákonnika). Toto záložné právo

vzniká na základe pĺsomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel. Podpisy na záložnej zmluve musia

byť úradne overené. K zriadeniu záložného práva sa vyžaduje sůhlas valného zhromaždenia

spoločnosti; inak záložné právo nevznikne. Na prevod založeného obchodného podielu pri výkone

záložného práva sa súhlas valného zhromaždenia nevyžaduje. Záložné právo na obchodný podiel

vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva je oprávnený

podať záložný veriter alebo záložca. K návrhu sa dokladá záložná zmluva a listiny preukazujúce

splnenie podmienok podľa 511 7a ods. 3 Obchodného zákonnika. Návrh na výmaz sa dokladá listinami

preukazujúcimi zánik záložného práva. Počas trvania záložného práva na obchodný podiel vykonáva

práva spojené s účasťou v spoločnosti spoločnik.

10. Obchodný podiel vylúčeného spoločnika prechádza na spoločnosť; stáva sa tzv. voľným obchodným

podielom. Spoločnosť ho může previesť na mého spoločnlka alebo tretiu osobu. O prevode rozhoduje

valné zhromaždenie. Ak sa neprevedie obchodný podiel, rozhodne valné zhromaždenie do 6 mesiacov

odo dňa, keď bol spoločnlk vylůčený, o znÍženĺ základného imania o vklad vylúčeného spoločníka;

inak může súd spoločnosť aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu.

11. EXekúcia na obchodný podiel spoločníka má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti

súdom (5148 ods. 3 Obchodného zákonnika).

TRETIA ČASt

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKA

Článok 5



Práva spoločnika

Spoločník má tieto základné práva:

PRÁVO NA PODIEL NA ZISKU:

Spoločníci majú nárok na podiel na zisku vo výške:

Spoločnik I 90%

Spoločnik 2 10%.

Podmienkou vzniku nároku spoločníka na podiel na zisku je predovšetkým skutočnosť, že spoločnosť

vykázala čistý ročný zisk a valné zhromaždenie spoločnosti určilo svojim uznesenim časV toNa zisku na

jeho vyplatenie spoločníkovi. Takto určený zisk nemožno vylúčiť z vyplatenia a určiť na mé účely (napr.

dotáciu fondov alebo ponechať v podniku a previesV na nový účet). Spoločnosť může spoločnikom

vyplácať podiel na zisku len pri splnení podmienok pod[a ust. * 179 ods. 3 a 4 Obchodného zák.

Spoločnost nesmie vyplácať najm úroky z vkladu do spoločnosti a preddavky na podjel na zisku.

PRÁVO NA VYROVNACÍ PODIEL:

Počas trvania spoločnosti spoločník nemóže žiadať vrátenie vkladu. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti

a spoločnik s nim nemóže nakladať. Spoločnik ani pri zániku svojej účasti v spoločnosti nemá nárok na

vrátenie vkladu, má však nárok na vyplatenie svojho podielu v spoločnosti, ktorá trvá ďalej bez jeho účasti.

Takýto podiel sa nazýva vyrovnací podiel. Takýto nárok má spoločnik:

- vylúčený zo spoločnosti v tzv. kadučnom konaní;

- spoločn[k, ktorého účasť v spoločnosti bola zrušená súdnym rozhodnutím;

- dedič alebo právny nástupca spoločnika, ak na nich obchodný podjel spoločnika neprešiel.

Jeho výška sa vypočita pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého ůčasť v spoločnosti zanikla,

k splateným vkladom všetkých spoločníkov. Vypočítava sa na základe riadnej účtovnej závierky za

účtovně obdobie predchádzajúce ůčtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti.

Za týmto účelom nie je potrebné vypracovať mimoriadnu účtovnú závierku. Vyrovnací podiel se vypláca

v peniazoch a právo spoločníka na jeho vyplatenie je splatné uplynutim troch mesiacov od schválenia

ročnej účtovnej závierky.

PRÁVO NA PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU:

Likvidačný zostatok je majetok, ktorý zostáva z majetku zrušenej spoločnosti po uspokojeni splatných

nepodmienených a nesporných poh[adávok v likvidačnom konaní. Výška podielu spoločnika na

likvidačnom zostatku je:

Spoločnik I 90%

Spoločnik 2 10%.

Článok 6

Povinnosti spoločnika

Spoločník má tieto základné povinnosti:

a) povinnosť splatiť vklad;



b) zdržať sa akéhokoFvek konania znevažujúceho alebo sťažujůceho efektivnu hospodársku činnosť

spoločnosti alebo konania spósobilého poškodiť alebo ohroziť dobré meno spoločnosti;

c) zachovávat: o veciach spoločnosti mlčanlivosf a zachovávať obchodné tajomstvo, phčom táto

povinnosť trvá aj po zániku účasti spoločnika v spoločnosti a po zániku spoločnosti.

7. splníť riadne a včas úlohy, ku ktorým sa zaviazal na valnom zhromaždeni.

ŠTVRTÁ čASt

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok 7

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.

Článok 8

Pósobnosť valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je nejvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej působnosti patrĺ:

a) schválenie konaní urobených zakladateími pred vznikom spoločnosti;

b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodovanie O rozdeleni

zisku alebo úhrade strát;

c) rozhodovanie o rozdeleni zisku a úhrade prĺpadných strát spoločnosti;

d) rozhodovanie o zvýšeni alebo zniženi základného imania spoločnosti a rozhodovanie o nepeňažncm

vklade;

e) rozhodovanie o zrušeni spoločnosti alebo o zmene právnej formy;

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločností;

g) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (5141 Obchodného zákonnlka), ak je zákonom alebo

touto spoločenskou zmluvou zverené do působnosti valného zhromaždenia;

h) schvaľovanie prevodu obchodného podielu spoločnlka;

i) rozhodovanie o rozdelení obchodného podielu, podra ust. 5117 ods. 1 Obchodného zákonnika;

j) rozhodovanie o vylúčenĺ spoločnika podía ust. 5 113 ods. 4 Obchodného zákonnlka (spoločník

nesplatí vklad do spoločnosti) a rozhodovanie o podani návrhu na vylúčenia spoločnlka zo

spoločnosti, podfa ust. 5149 Obchodného zákonnika (spoločnik závažným spůsobom porušuje svoje

povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosV vylúčenia bol pisomne upozornený);

k) rozhodovanie o prevode obchodného podielu vylúčeného spoločnika, podía ust. 5 113 ods. 5

Obchodného zákonnika;

1) rozhodovanie o forme (peňažná alebo naturálna) a termĺne výplaty vyrovnacieho podielu spoločnĺka,

ktorěho účasf v spoločnosti zanikla (Článok 5 tejto spoločenskej zmluvy);

m) udelenie súhlasu k zriadeniu záložného práva na obchodný podiel spoločnika;

n) schvaíovanie rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti;

o) rozhodovanie o udeíovanl a odvoleni prokúry;

p) schvarovanie finančného plánu spoločnosti a posudzovanie koncepčných otázok rozvoja spoločnosti;



q) ďalšie otázky, ktoré do p6sobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo táto spoločenská

zrn luva.

2. Valné zhromaždenie si tiež móže vyhradit rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pósobnosti

mých orgánov společnosti.

Článok 9

Rokovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie zvoláva konateí spoločnosti, najmenej jedenkrát ročne, v termine najneskör do

31.03. prĺslušného kalendárneho roka.

2. Konater spoločnosti je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada spoločnik, ktorého vklad

dosahuje 10% základného imania. Ak nezvolá konateľ valné zhromaždenie dojedného mesiaca od

doručenia žiadosti vyššie uvedeného společníka, je tento spoločnik oprávnený zvolať valné

zhromaždenie sám.

3. Termín, čas, miesto zasadnutia valného zhromaždenia a program rokovania musí byť oznámený

spoločnikom najmenej 15 dni vopred, ato písemnou pozvánkou odoslanou doporučene na poslednú

známu adresu spoločnika. So súhlasom všetkých spoločnikov m6že byť valné zhromaždenie zvolané

aj inak než pisomne alebo bez dodržania vyššie uvedenej lehoty.

4. Společník má právo sa osobne alebo v zastúpeni, na základe pisomného splnomocnenia, zúčastniť

rokovania valného zhromaždenia. Osoba zastupujúca společníka je povinná o skutočnostiach,

o ktorých sa dozvedela na zasadnuti valného zhromaždenia, zachovať mlčanlivosť. Osobou

zastupujúcou společníka na zasadnuti valného zhromaždenia nemóže byť konateí společnosti.

5. Na rokovanl valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj konatelia spoločnosti a osoby, ktorých účast

schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnost je valné zhromaždenie neprístupné. Spoločnik má právo

priamo na zasadnuti valného zhromaždenia navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu rokovania

valného zhromaždenia.

S. Valné zhromaždenie zvoli svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného

zhromaždenia vedle valné zhromaždenie konatel‘ alebo má osoba nim poverená; ak táto osoba nie je

na valnom zhromaždenl pritomná, móže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesV

ktorýkoľvek Zo spoločníkov spoločnosti.

9. Spoločnlk pr!tomný na valnom zhromaždenl sa zapisuje do prezenčnej listiny, v ktorej sa vyznač!

aj výška jeho vkladu a počet hlasov. Správnost údajov vyznačených v prezenčnej listine powrdzuje

svojim podpisom predsedajúci valného zhromaždenia.

10. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica o valnom

zhromaždeni obsahuje:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;

b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;

c) meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateía;

d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;

e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.



Zápisnicu o valnom zhromaždenÍ podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateL

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie

a listina pritomných spoločnikov.

9. Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spolu s pozvánkou a prezenčnou listinou sa

uschovávajú v archive spoločnosti po ceIů dobu jej trvania, pokiat právny predpis neustanoví inak.

10. Konateľ spoločnosti, ktorý zvolával valné zhromaždenie, je povinný v lehote 14

dní od konania valného zhromaždenia odoslať kópie zápisnice všetkým spoločnikom a zároveň

zabezpečiť pripravenie návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri, pokiar valné zhromaždenie

rozhodovalo o zmene údajov, ktoré spoločnosť zapisuje do obchodného registra.

Článok 10

Prijimanie rozhodnuti na valnom zhromaždení

1. Společník má jeden hlas na každých 50 eur svojho vkladu.

Společnici majú takýto počet hlasov:

Spoločník 135 hlasov

Spoločnik 15 hlasov.

2. Společník nemůže vykonávať hlasovacie právo (5127 ods. 5 Obchodného zákonnika), ak valné

zhromaždenie rozhoduje o jeho:

a) nepeňažnom vklade,

b) vylúčeni alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomni spoločníci, ktorí majú aspoň 51 % všetkých

hlasov.

4. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou vŠčšinou hlasov prítomných spoločnikov. Na rozhodnutia podía

Článku B ods. 1 písm. a), d), e), fl a g) tejto spoločenskej zmluvy, cit.:

- schválenie konaní urobených zakladatermi pred vznikom společnosti;

- rozhodovanie o zvýšeni alebo zniženi základného imania společnosti a rozhodovanie

o nepeňažnom vklade;

- rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy;

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konaterov,

- rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (5141 Obchodného zákonnika), ak je zákonom alebo

touto společenskou zmluvou zverené do působnosti valného zhromaždenia;

je potrebnýsúhlas 100% hlasov spoločníkov.

Valné zhromaždenie prijíma uznesenia verejným hlasovanim.

5. Pri posudzovani spůsobilosti valného zhromaždenia uznášať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždení

sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločnik nemůže vykonávat‘. To platí primerane aj pre prijimanie

rozhodnutí spoločnikov mimo valného zhromaždenia.

6. Spoločnici móžu prijimať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. V takomto pripade návrh

uznesenia predkladá spoločnikom na vyjadrenie konater, spoločnlk alebo spoločnici, ktorých vklady

dosahujů 10 % základného imania spolu s oznámením lehoty, v ktorej sa majú pisomne vyjadriť. Ak sa



spoločnik nevyjadrí v lehote platí, že nesúhlasl. Konater potom oznámí výsledky hlasovania jednotlivým

spoločnikom.

7. Každý spoločnik, konate(, kkvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca máže

požiadať súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom

alebo spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý spoločnik alebo konateľ, aR sa ho uznesenie

valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho spoločnik neuplatni do troch mesiacov od

prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo

dňa, keď sa mohol o uznesenĺ dozvedieť.

8. Súd mčže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie

zákona alebo spoločenskej zmluvy mohlo obmedziť práva spoločn[ka, ktorý sa určenia neplatností

domáha.

Článok 11

KonateV spoločnosti

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok.

2. Konater vykonáva najm:

a) obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pósobnosti valného

zhromaždenia;

b) zamestnávaterské práva a povinnosti;

c) zvoláva valné zhromaždenie;

d) predkladá valnému zhromaždeniu návrh koncepcie podnikaterskej činnosti;

e) zabezpečuje riadne vedenie predpisanej evidencie a účtovnictva a vypracovanie účtovnej

závierky;

f) vedie zoznam spoločnĺkov, pričom má informativnu povinnosť vo vzťahu k ostatným spoločnikom

vo všetkých záležitostiach spoločnosti;

g) na valnom zhromažden[ informuje valné zhromaždenie o svojej činnosti,

h) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia;

i) riadi prácu spoločnĺkov pri ich osobnej účasti na činnosti spoločnosti a predkladá valnému

zhromaždeniu návrhy na stanovenie výšky ich podnikaterskej odmeny;

j) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na spósob krytia strát spoločnosti;

k) zverejňuje zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dni odo dňa rozhodnutia o znižení

základného imania (Článok 14 bod 4 tejto spoločenskej zmluvy);

1) podáva, podía ust. 5 zák. Č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registň a o zmene a doplneni niektorých

zákonov v platnom zneni, návrh na zápis zmeny alebo výmaz zapisaných údajov do obchodného

registra v lehote najneskór do 30 dni odo dňa uvedeného v rozhodnuti spoločníkov alebo orgánu

spoločnosti, inak odo dňa kedy bob rozhodnutie prijaté,

ni) zverejňuje, podra ust. 21 ods. 1 zák. Č. 43112002 Z.z. o ůčtovnictve v platnom znení, účtovnú

závierku a výročnů správu v obchodnom registri ich uložením do zbierky listĺn obchodného

registra, a to v lehote do 30 dni po schválenĺ účtovnej závierky.



3. Konateľ je povinný vykonávať svoju působnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami

spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť

všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dóverných

informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretim osobám by mohlo spoločnosti spósobiť

škodu alebo ohrozíť jej záujmy alebo záujmy spoločnikov a pri výkone svojej pósobnosti nesmie

uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločnikov alebo záujmy tretich osób pred

záujmami spoločnosti. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pósobnosti, je povinný

nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej takýmto konanim spósobil.

4. Obmedziť konaterské oprávnenia móže len spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie. Také

obmedzenie je však voči tretim osobám neúčinné.

5. Konateľov spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie spoločnosti z radov spoločnikov alebo mých

fyzických osób.

6. Prvými konateľmi spoločnosti sú:

II

2/

3‘

7. V mene spoločnosti konajü všetci traja konatelia spolu.

8. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo naplsanému obchodnému

menu spoločnosU pripoja svoj podpis traja konatelia.

Článok 12

Zákaz konkurencie

Konateľ nesmie:

a) vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou

spoločnosti,

b) sprostredkovávať pre mé osoby obchody spoločnosti,

c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločnik s neobmedzeným ručením,

d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo mého orgánu inej právnickej

osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa

zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pĎsobnosť konateľa.

PlATA ČASt

ZMENA SPOLQČENSKEJ ZMLUVY



Článok 13

Zvýšenie základného imania

1. Základné imanie je možné zvýšíť:

a)vnesenim ďalších vkladov alebo

b)zvýšenim základného imania z majetku spoločnosti (nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov

vytvorených zo zisku, ktoré spoločnosť móže použiť pod[a zákona bez obmedzenia).

a) Zvýšenie základného imania vnesením ďalšĺch vkladov:

Spoločnosť může zvýšiť základné imanie, ak ideo nové peňažné vklady, len ak spoločnici úplne splatili

svoje predchádzajúce peňažné vklady. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi je možné

kedykoľvek. Ak samá základné imanie zvyšovať nepeňažnými vkladmi, schvaruje valné zhromaždenie

nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započlta na vklad spoločnika.

Pri zvýšeni základného imania vnesenĺm ďalšich vkladov sú prednostne oprávnení prevziať záväzok

na nové vklady doterajší spoločnfci, a to v pomere podra vefkosti ich podielov, pokiar sa nedohodnú

inak. Ak nevyužú spoločníci toto prednostné právo v lehote do 30 dni od prijatia rozhodnutia valného

zhromaždenia o zvýšení základného imania, může so súhlasom valného zhromaždenia prevziaV

záväzok na nový vklad ktoko[vek. O spósobe splatenia nových vkladov rozhodne valné

zhromaždenie.

b) Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti:

Spoločnosť může po schváleni ročnej účtovnej alebo osobitnej závierky použiť časť zisku alebo mého

majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, ktorý nie je účelovo viazaný, na zvýšenie

základného imania spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu každého spoločnika v pomere

2odpovedajúcom ich doterajšim vkladom.

2. Konateí je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do

obchod ného registra.

Článok 14

Zniženie základného imania

1. Spoločnosť může znlžiť základné imanie:

a) zniženlm počtu vkladov;

b) zniženim menovitej hodnoty vkladov;

c) v prípadoch uvedených v 5113 ods. 6 Obchodného zákonníka (ak sa neprevedie obchodný podiel

spoločnika vylúčeného podľa ust. 5 149 Obchodného zákonnika, rozhodne valné zhromaždenie

spoločnosti do 6-tich mesiacov odo dňa keď bol spoločník vylúčený, o zniženl základného imania

o vklad vylúčeného spoločn[ka; inak může súd spoločnosť aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu).

2. Rn zníženĺ základného imania zniženlm výšky vkladov spoločníkov sa obchodné podiely spoločnfkov

nemenia.

3. O zniženl základného imania rozhoduje valné zhromaždenie, pričom sa nesmie znižiť hodnota

základného imania spoločnosti a výška vkladu každého spoločnika pod sumu uvedenú v 5108 a 5109

ods. 1 Obchodného zákonníka.



4. Konater je povinný zverejniť zniženie základného imania a jeho výšku do 15 dní odo dňa rozhodnutia

O znlženi základného imania dvakrát po sebe, s časovým odstupom 30 dní. V oznámeni sa vyzvú

veritelia spoločnosti, aby oznámili svoje pohladávky do 90 dní odo dňa posledného oznámenia.

Spoločnosť je povinná veritefom, ktori včas prihlásia svoje pohradávky, poskytnút‘ primerané

zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohíadávky uspokojiL

ŠIESTA ČASt

KOSPQDÁRENIE SPQLQČNOSTI

Čiánok 15

Rozdelenie zisku

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi.

2. Zo zisku po odvedení dani a poplatkov prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

3. O použití zisku alebo o úhrade pripadných strát rozhoduje valně zhromaždenie spoločnosti. Spoločnik

nie je však povinný prispieť na úhradu strát spoločnosti.

4. O použiti zisku sa rozhoduje so zreterom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohíadom na plánovaný

obchodný rozvoj spoločnosti.

5. Časť čistého zisku spoločnosti, určená rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti na výplatu

spoločnikovi, sa mu vyplatí vo výške určenej v článku 5 tejto zmluvy

6. Výplatu vykonanú v rozpore s bodom 5 tejto zmluvy musí spoločnik vrátiť spoločnosti. Za toto vrátenie

ručí konatelia spoločnosti, ktori vyslovil súhlas s touto výplatou.

Článok 16

Účtovnictvo

1. Konatelia spoločnosti sú povinni zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti v súlade

s právnymi predpismi.

2. Účtovným obdobim je kalendárny rok.

3. Ročná účtovná závierka se musí vykonať najneskór do 3103. nasledujúceho roka po skončeni

prislušného účtovného obdobia. Ročná účtovná závierka musi byť podplsaná konateľom spoločnosti.

4. Konatelia spoločnosti sú povinni zostaviť za každý obchodný rok ročnú bilanciu. Táto bilancia musí

obsahovať celé hospodárenie spoločnosti.

Článok 17

Zánik účasti v spoločnosti a zánik spoločnosti

1. Účasť spoločnika v spoločnosti zaniká:

a) zánikom právnickej osoby a úmrtím fyzickej osoby, ktorá je spoločnikom;

b) prevedením celého obchodného podielu na inú osobu;

c) zrušením účasti spoločnika súdom ( 148 Obchodného zákonn[ka);

d) vylúčením spoločnlka zo spoločnosti ( 149 Obchodného zákonnika);



e) ďalšími sp6sobmi ustanovenými právnymi predpismi.

2. Spoločnik, kterého ůčasť v spoločnosti zanikla z dóvodu zrušenia jeho účasti v spoločnosti súdom alebo

ktorý bol vylúčený, ako aj dedič alebo právny nástupce spoločnika, ak na nich neprešiel obchodný

podiel spoločn[ka, majú nárok na vyrovnací podiel (Článok 5 tejto spoločenskej zmluvy).

3. Spoločnost zaniká ku dňu výmazu společnosti z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza

jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

4. Okrem prípadov uvedených v ust. 5 58 Obchodného zákonnika sa spoločnosť zrušuje bez právneho

nástupcu tiež na základe rozhodnutia súdu, podľa ust. 5152 Obchodného zákonnika - na návrh

spoločnika alebo konateľa společnosti. Spoločnik a konatei sa mč‘žu na súde domáhať zrušenia

spoločnosti, pokiar sú v činnosti spoločnosti hrubo porušované právne predpisy a napriek pisomnému

upozorneniu spoločnika alebo konateía nebola v primeranej lehote zjednaná náprava.

5. Valné zhromaždenie mĎže rozhodnúť o zrušeni spoločnosti a o prechode jej obchodného imania na

právneho nástupcu alebo o jeho likvidácii. Na prijatie tohto rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň 2/3-

ovej väčšiny všetkých hlasov spoločnikov.

Článok 18

Zverejňovanie predpisaných skutočnosti

1. Všetky oznámenia spoločnosti sa doručujú spoločnĺkom doporučene na ich poslednú známu adresu.

2. Oznámenia určené verejnosti a skutečnosti predpísané právnymi predpismi a touto zmluvou sa

zverejňujú v „Obchodnom vestníku“.

SIEDMA ČASt

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Záverečné ustanovenia

1. Všetky náklady súvisiace so založenĺm a vznikem spoločnosti, které uhradia zakladajúci spoločnici

spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom roku podnikania. Predpokladané náklady spojené

se založením společnosti predstavujú čiastku 400 EUR.

2. Ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dósledkom je zmena spoločenskej zmluvy, považuje sa toto

rozhodnutie za rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy. Konatelia sú povinni po každej zmene

spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytečného odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorého

úplnosť a správnosť zodpovedajú.

3. Pokiar niektoré vzťahy nie sú v tejto zmluve upravené, použije sa na ich úpravu platná právna úprava

obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorš[ch zmien a doplnkov.

4. Toto úplné znenie spoločenskej zmluvy sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach, z kterých dva sú určené pre

registrový súd, jeden pre okresný úrad — odbor živnostenského podnikania, jeden pre spoločnosť a

jeden pre každého společníka.



5. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu

oprávnenia na jej činnosť sa neposkytujú žiadne výhody.

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Spoločnik

Spoločnik



PRÍLOHAČ. L

fl
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA,

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Mestské špoflové zariadenia, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Predkladateľ Ing. Marta Gutraiová

prednostka MsÚ Liptovský Mikuláš

emafl: marta.gutraiova(ámikulas.sk

tel.: 044 55 65233, 0905 365 876

2017



Obsah

01. Zhrnutie projektu

02. Opis firmy

03. Opis služieb

04. Riadenie procesov

05. Trh, odberatelia

06. Marketing

07. Organizačný plán

08. Dopad na životné prostredie

09. Finančné plány

10. Prilohy:

1. Tabuíková časť — tabuľky 1 —4

2. Uznesenie MsZ Liptovský Mikuláš Č. 18/2017

3. Memorandum o spolupráci medzi mestom LM a MFK Tatran

4. Materiál prerokovaný v MsZ Liptovský Mikuláš dňa 24. 3. 2017: „ Investovanie do

modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite kú. Okoličné —

Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a f]nančného príspevku od MFK Tatran“

5. Štúdia stavby „Futbalový štadián MFK TATRAN L.MIKULÁŠ-modernizácia“.

6. Zmluva medzi Ministerswom školstva, mládeže a športu a SFZ

7. Rámcová zmluva medzi SFZ a s.r.o. Sedasport

8. Dodatok Č. 1 k rámcovej zmluve. dodatok Č. 2 k rámcovej zmluve je t.č. v spracovávanĺ

9. Životopisy navrhovaných konateľov spoločnosti

10. Dohodnutý spósob financovania rekonštrukcie futbalového štadióna v Liptovskom

Mikuláši podľa vypracovanej štúdie — rekapitulácia.

01. Zhrnutie projektu

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši (ďalej len MsZ) na svojom zasadnuti dňa 24. 3.
2017 uznesenim číslo 18/2017 prijalo ponuku dotácie vo výške 750 000 eur zo strany



Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového
štadiána, ponuku finančného príspevku od MFK Tatran vo výške 125 000 eur a schválilo
Memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom
Tatran Liptovský Mikuláš o spoločnom financovaní modernizácie mestského futbalového
štadiána mesta.

Mestské zastupiteľstvo zároveň týmto uznesením odporučilo primátorovi mesta za účelom
zabezpečenia modernizácie mestského futbalového štadióna pripraviť podklady na založenie
obchodnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej bude riešené financovanie modernizácie i budúce
prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš a predložiť na
rokovanie MsZ v Liptovskom Mikuláši informáciu o podmienkach poskytnutia finančného úveru
vo výške 375 000 eur a analýzu možných prijmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti
a informáciu o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov medzi všetkými zúčastnenými stranami
(viď prilohy Č. 1 až 3).

Uvedené rozhodnutie zástupcov mesta vychádzalo z historického vývoja a eXistencie areálu
futbalových ihrisk, zo súčasného postavenia a dobrej perspektívy rozvoja futbalu v meste
Liptovský Mikuláš, ako i z informácii, ktoré boli predložené v prerokúvanej správe. Mesto formou
uznesenia i cez dlhodobú dotaČnú podporu deklaruje vysoký záujem podporovaťfutbal ako jeden
Z perspektívnych športov v meste.

Za týmto účelom vedenie mesta poverilo prednostku MsÚ pripraviť akčný plán, na základe
ktorého prednostka vytvorila pracovnú skupinu, zloženú z odborných pracovnikov úradu,
poradenskej úČtovnej firmy a zástupcov MFK Tatran, ktorí pripravili všetky technické a
koncepčné materiály pre naplnenie uznesenia MsZ - založenie obchodnej spoločnosti, pre
vypracovanie podnikateľského plánu a odkomunikovali dotaČné a úverové podmienky.
Podnikateľský plán obsahuje informácie, potrebné pre rozhodovanie poslancov mesta, bánk, pre
daňové potreby i pre verejnosť.

Mesto Liptovský Mikuláš je vlastníkom pozemku, na ktorom je vybudovaný súčasný futbalový
štadión, ktorý plánuje vložiť do MSZ, s.r.o., a umožniť tejto obchodnej spoloČnosti štadián
zmodernizovať a ďalej prostrednictvom MFK Tatran udržiavať a prevádzkovať ho pre
tréningové účely a pre športové súťaže. MFK Tatran už roky funguje za aktivnej dotačnej
podpory mesta, v ktorej mesto plánuje pokračoať a podieľať sa tiež na kontrole splácania úveru
obchodnou spoločnosťou. FinanČné toky MSZ, s.r.o. sú prepojené cez MFK a dotačný systém
mesta tak, aby spoločnosť bez problémov dokázala splácať úver i úroky.

Cieľom vytvorenia obchodnej spoločnosti je najprv združiť finančné prostriedky v celkovej
výške 1 250 000 eur a zabezpečiť modernizáciu mestského futbalového štadióna na takú
úroveň, aby splňal podmienky vybavenia štadiónov podľa stanovených štandardov, ale do
budúcna tiež vytvoriť priestor pre zastrešenie ďalšich športových zariadeni a zabezpeČenie
Činnosti, ktoré bude mesto v tejto oblasti potrebovať riešiť. Navrhnuté obchodně podiely
v novovzniknutej obchodnej činnosti „Mestské športové zariadenia, s.r.o., Liptovský Mikuláš“
budú v pomere 90% mesto Liptovský Mikuláš a 10% MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Na základe návrhu vedenia mesta boli ako konatelia spoloČnosti navrhnutí za mesto Liptovský
Mikuláš Ing. Marta Gutraiová, prednostka úradu, Ing. Matej Géci, poslanec MsZ a za MFK Tatran
Ing. Milan Mikušiak, prezident klubu. Všetci tito nominanti majú dostatoČné skúsenosti
a predpoklady kvalifikovane zastávať tieto posty.

Prvé dva roky Činnosti sa bude MŠZ, s.r.o., v spolupráci s odbornými pracovníkmi mestského
úradu v Liptovskom Mikuláši venovať hlavne investičnej akcii — modernizácii futbalového
štadióna, ktorý za poplatok prenajme športovému klubu MFK Tatran. V ďalších rokoch rozšíri
svoju činnosť v oblastiach, ktoré bude mať v predmete Činnosti. Cieľom aktivít bude
predovšetkým zabezpečiť dostatočné zdroje na splatenie úveru.



Nahliadnutie do histórie futbalu v Liptovskom Mikuláši:

Šport a mesto Liptovský Mikuláš

Geografická poloha mesta a klimatické podmienky vytvárali a vytvárajů predpoklady pre
všestranný rozvoj športu. Podmienky sů vhodné tak pre turistiku, ako i typicky zimné a letné
športy. Pisomné zmienky o organizovanom športe v Liptovskom Mikuláši sa viažu už ku koncu
19. storočia. To, že šport bol a je významnou súčasťou života mesta, podčiarkuje i prepožičanie
prívlastku „Liptovský Mikuláš - Mesto olympijských viťazov« od Slovenského olympijského
výboru. V rámci objektivnej podpory športu v novodobej histórü mesta, mestské zastupiterstvo
schválilo prioritné športy, kreované históriou, medzi ktoré patria hokej, futbal, vodný slalom,
lyžovanie a basketbal.

Futhal v histórii mesta

Futbal patri medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie kolektívne hry na svete. Prešiel zložitým
vývojom a získal si popularitu všetkých vrstiev obyvateľstva vo váčšine krajin.

História futbalu v Liptovskom Mikuláši, jedného z prioritných športov, siaha už do začiatkov
20. storočia, konkrétne do roku 1912, kedy bol založený Liptovský športový klub. Prirodzeným
vývojom v intenciách obrovského záujmu zo strany obyvateľstva, vznikali postupne nové
športové kluby so zameranim na futbal. Medzi takéto kluby patril SK Okoličné, ktorý vznikol
v roku 1934. Počas eXistencie klub využíval k svojej športovej činnosti lúku na Pšaninách
(dnešný areál mliekarní), ihrisko v Okoličnom a bývalé ihrisko „Za Váhom“.

Začiatkom 80-tych rokov, pri výstavbe nového sidliska Podbreziny, bol i zásluhou zástupcov
futbalového klubu vybudovaný nový športový areál — súčasné sídlo MFK Tatran. Aj kecl klub
prešiel róznymi transformáciami, hlavnou činnosťou už súčasného Mestského futbalového klubu
Tatran, ostal futbal. MFK Tatran sa stal vďaka obetavosti, zápalu činovníkov i hráčov, lídrom
medzi šiestimi futbalovými klubmi mesta.

MFK Tatran, ktorý na území mesta působí viac ako 80 rokov, Jeho mužstvo dospelých je v súčasnosti
účastníkom celoštátnej II. futbalovej ligy. Po jesennej časti aktuálneho ročnika 2017/18 je so ziskom 23
bodov a aktivnym skóre na 7. mieste v 16-člennej tabuľke. Od postupu do druhej najvyššej slovenskej
súťaže v roku 2008, aj napriek viacerým reorganizáciám nikdy zo súťaže nevypadol. V MFK Tatran
pósobia tiež družswá starších a mladších dorastencov, sedem žiackych družstiev, 4 družstvá pripraviek,
družstvo žien a družstvo žiačok, celkom takmer 250 deti a mladých rudí.

Samozrejme i v športe platí určitá priama úmera, tj. zvyšovanie hráčskej úrovne a dosahovanie
výborných výsledkov sa rovná nevyhnutne zvýšeným požiadavkám na technické zabezpečenie
a vybavenie klubu. V tomto pripade to platí o to viac, že od roku 2018 vchádza do platnosti
a nadobúda účinnosť Smernica o infraštruktúre štadiénov 2018“, podľa ktorej musia futbalové
kluby, ktoré chcú hrať a hlavne majú hráčsky potenciál na účast‘ vo vyšších súťažiach, splňať
určené technické a bezpečnostné podmienky.

Futbalový štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa nachádza na pozemku vo vlastnictve mesta
(LV 631). Budoval sa v 2. etapách výstavby. Obidve etapy sa realizovali v rámci dobrovoľnicky
odpracovaných smien, svojpomocne, tzv. akcii 2“:
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 začalos výstavbou sidliska na Podbrezinách. V súčasnej dobe je futbalový štadión
v správe Verejnoprospešných služieb.
2. ETAPA: (obdobie roku 1985)
V tejto etape bola vybudovaná tribúna z východnej strany, ktorá je vo vlastnictve mesta.



V roku 1997 bala dokončená ďalšia časť výstavby a to výstavba tribúny na západnej strane
futbalového štadiána. Futbalový klub túto časť výstavby finančne zastrešil z vlastných zdrojov a
prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš (cca 200 000). Tribúna je vo vlastnictve MFK. Za súčasného riešenia
tribún, kedy na prvé rady padá v nepriaznivom počasí dáM a sneh, je obmedzená aj návštevnosť
fanúšikov futbalu, nakorko sa musia sústredit‘ v zadnej časti tribún, kde sú miesta len na státie. Ďalšou
nevýhodou sú nedostatočné šatne deU, ktoré sú umiestnené v Unimo-bunkách.

02. Opis Firmy

Obchodná spoloČnosť MŠZ, s.r.o. bude druhou obchodnou spoločnosťou v oblasti športu
a významným vplyvom mesta (prvou spoločnosťou so 100%-na účasťou mesta je hokejový klub
MHK 32, as. Mesto tento druh športu podporuje rovnako dotačne, aka aj investične — v roku
2016 sa začala príprava rekonštrukcie tohto štadióna vo výške 2 mil. eur, z toho 1,5 mil.
z dotačných zdrojov, 100 tis. eur za zdrojov mesta a 400 tis. z úverových zdrojov). Realizácia
rekonštrukcieje plánovaná zaČiatkom roka 2018.

Účelom založenia s.r.o. MŠZ balo zabezpečenie investicie a ziskanie Čo najvyššej hodnoty
modernizácie (oslobodenie od DPH), prenesenie úverového rizika na túto účelovú spoloČnosf,
ale aj vytvorenie perspektívnych predpokladov pre zastrešenie ďalšich športov v meste.

Podnetom k projektu modernizácie mestského futbalového štadióna boli ponuky
Slovenského futbalového zvázu a MFK Tatran, na základe ktorých mohla mesto získať okamžité
financie na zhodnotenie mestského majetku vo výške 875 000 eur, zabezpečíť zhodnotenie
majetku vo výške 1 250 000 eur bez DPH, bez investičnej záťaže mestskéha rozpočtu, nakoľko
úver na dofinancovanie v zostávajúcej výške 375 000 eur si móže zobrať obchodná spoločnosť.
Mesto ponuky pralo a našlo i spósob riešenia realizácie tejto investicie.

Nakoľko sa bude jednať o obchadnú spoločnosť s podstatným vplyvom mesta, nebude
potrebné vytvárať organizačnú štruktúru zamestnancov. Samotni konatelia budú zabezpečovať
potrebné úkony a vedenie účtovnictva a ostatné služby budú zabezpečené dodávateľsky.

Obchodná spoloČnosť MŠZ, s.r.o. bude v okrese Liptovský Mikuláš jedinou spoločnosťou
zameranou na vytváranie podmienok pre oblasť športu so zameranim na futbal a preto ju
nembže ohrozovať konkurenČné prostredie.

03. Opis služieb

Jedným za zakladateľov obchodnej spoloČnosti, ktorá bude zameraná na vytváranie
podmienok pre športy v meste je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré podľa Zákona o obecnom
zriadeni Č. 369/1990 Zb.v rámci samosprávnych úloh utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý
spósob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na
zabezpečovanie telesnej kultúry a športu.

Druhým zakladateľom s 10%-nou účasťou je MFK Tatran. Viac ako 80-ročné pósobenie
Mestského futbalového klubu Tatran na územi mesta je zárukou kvality a zvyšujúcej sa úrovne
futbalového športu vóbec, má dostatoČné zázemie, ybudDvané klubom a na druhej strane
i podporu mesta, aby sa tento šport rozvíjal i naďalej. Dalšich 5 futbalových klubov v mestských
častiach podporovaných mestam je tiež základňou pre zapojenie širšieho okruhu športujúcich
a dostatku talentov pre špartavé súťaže.

Futbal je jedným z prioritných športov, v ktorých súťažia športovci mesta Liptovský Mikuláš i
vo vyšších súťažiach, ktoré sú podporované mestom a ktoré boli kreoované históriou. Medzi
tieto športy patri aj hokej, vodný slalom, lyžovanie a basketbal. Futbalový klub MFK Tatran
v Liptovskom Mikuláši je zdravou konkurenciou v celoslovenských súťažiach.



MFK Tatran je v súčasnesti účastníkom celoštátnej II. futbalovej ligy. Po jesennej časti aktuálneho
ročníka 2017/18 je se ziskem 23 bodov a aktivnym skóre na 7. mieste v 16-člennej tabu[ke. Dosiahnuté
úspechy a vysoká úroveň futbalu ve všetkých vekových kategóriách sú půžitkom pvc všetkých fanúšikov
a priaznivcov mikulášskeho futbalu. Podra Smernice o infraštwktúre štadiónov 2018, musia futbalové
kluby, které chcú hrať ve vyšších súťažiach, spíňať určené technické a bezpečnostně podmienky, čo
by si v budúcnosti vyžiadalo náklady prevyšujúce finančně možnosti mesta. V rozpočte pre rok 201 7je
už zahrnutý iný významný záväzok v oblasti športu — rekonštrukcia zimného štadióna.

04. Riadenie procesov

Futbal bol jedným z prvých organizovaných športov na území mesta. V roku 2012 MFK Tatran
Liptovský Mikuláš oslávil 100 rokov aktivneho pósobenia v oblasti futbalového diania na Slovensku a v
bývalom Československu. Futbal je tradičným, vo svete rozšireným športom, ktorému sa venujú milióny
íudi. Pod[a prieskumu, usporiadaného v roku 2011 medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA, hrá
pravidelne futbal v jeho róznych obmenách najmenej 240 miliónov [udí ve viac akc 200 krajinách sveta.

V meste Liptovský Mikuláš sa futbalu aktívne venuje 623 hráčov. Neoddeliteínou sůčasfou
futbalu je i množstvo jeho fanúšikov a priaznivcov, ktori monitorujú dianie v tejto oblasti a
pravidelne sa zúčastňujů zápasov. V oblasti futbalu na území mesta pósobi 6 športových klubov,
ktoré využivajú futbalové štadióny ve vlastnictve mesta. Najvýznamnejším a najlepšie vybaveným
futbalovým štadiónom v majetku mesta je futbalový štadión MFK Tatran v Okoličnom, v ktorom pósobi
13 úvázkových trénerov. V sezóne odchádza na zápasy 5-6 autobusov. Klub je stabilizovaný, bez
závázkov po lehote splatnosti.

05. Trh, odberatelia

Futbal akc jeden z najvýznamnejši športov je zameraný jednak na hráčov, ktorí vyrastajú v teritóriu
mesta Liptovský Mikuláš, ale aj na divákov, fanúšikov a sponzorov, ktori podporujú fungovanie tohto
športu. Súčasťou tejto štruktúry sú i funkcionári klubu a tréneri, Podobné zázemie majú i ďalšie druhy
podporovaných športov. Motiváciou k vysekej výkonnosti je aj hodnotenie ze strany sponzorov, ktori
finančne pedporujú športové aktivity. Ambíciou každého klubu je bodovať nielen v domácich, ale aj ve
vyšších súťažiach.

Konkurenčně prostredie v meste Liptovský Mikuláš v podobe podobného klubu, akým je MFK Tatran
nie je. MFK je jediným reprezentantom vystupujúcim za mesto Liptovský Mikuláš a nie je predpoklad ani
dĎvod vytvárať iný podobný športový klu v oblasti futbalu. Značka mikulášskehď klubu už má na
slovenskom futbalovom „trhu svoje dobré meno, má svojich zaužívaných sponzorova podporu mesta.

06. Marketing

Hlavným zameraním spoločnosti bude prevádzka, údržba a zhodnocovanie jej majetku, akc
aj nakladanie s majetkem predovšetkým formou prenájmu. Cena za prenájom bude
stanovená dohodou, s prihliadnutim na ceny obvyklé, ale aj na flnančné potreby společnosti.
Da)šim zameranim bude poskytovanie služieb spojených s uživanim a prevádzkou majetku
společnosti a komerčné služby pre mesto Liptovský Mikuláš a tretie osoby. Do úvahy pripadá
aj reklamná činnosť.

Spoločnosť bude tiež plniť určité závázky voči mestu Liptovský Mikuláš pri organizovaní
tréningov, súťaži klubov a tiež prostredníctvom spolupráce s odbornými útvarmi mesta pri
akciách organizovaných mestem a voči Slovenskému futbalovému zväzu — ve vzťahu
k organizovaniu tréningov a súťaži.

Prvoradým marketingovým cieľom společnosti bude z dostatečný finančný obrat, pomocou
ktorého bude zabezpečovať svoje hlavné zameranie a tiež splácať úver, ktorý si plánuje



zobrať na zhodnotenie zvereného majetku - dofinancovanie rekonštrukcie futbalového
štadióna.

Jedným z hlavných finančných prijmov budú prijmy z prenájmu majetku.

Nakoíko spoločnosť bude plniť aj verejnoprospešné úlohy mesta Liptovský Mikuláš, bude sa
uchádzať aj o dotácíe od mesta.

Najbližšou konkurenčnou spoločnosťou regionálneho a mestského významu bude futbalový
štadión v meste Ružomberok a futbalový klub mesta, ktorý hrá Fortuna ligu (vyššiu súťaž
ako MFK Tatran) a využiva štadíón pre tréningy svojich mestských klubov. Okolité futbalové
štadióny v regióne a v meste Liptovský a Mikuláš majú len miestny význam. Cieľom
obchodnej spoločnosti bude vytváranie technických podmienok pre všetky športové kluby,
špeciálne pre MFK Tatran, kterého cieľom je umiestnenie v slovenských súťažiach. Samotný
MFK Tatran sa bude podieľať na reklame a propagácfl futbalových zápasov vo všetkých
dostupných médiách. Sportový klub má už vybudované svoje meno a prezentuje sa formou
loga MFK Tatran. Významná podpora sa očakáva i zo strany mesta, jeho Mesačnika
a Televĺzíe Liptov, nakoľko majetok spoločnosti bude využívaný í na verejnoprospešné účely.

SWQT analýza

Priležitosti Ohrozenia
• realizá cia ‘ln-house“ zákaziek • nedostatok vlastných

mesta finančných aktív
. prevádzkovanie generálne • neskúsenost‘pri

zrekonštruovaných športových prevádzkovan! športových
areálov areálov

. legislativa (zákon o obecnom
zriadeni, zákon o verejnom
obstarávaní)

Silné stránky Slabé stránky
• priamy kontakt s mestom, • slabé referenčné portfólio

napojenie aj na rozpočet • slabé konkurenčné prostredie
mesta

• finančná istota zo strany
mesta ako väčšinového
spoločnika

07. Organizačný plán

Nakoľko v prvom roku svojej pósobnosti bude obchodná spoločnosť zameraná na zhodnotenie
majetku, ktorý do nej vloží mesto Liptovský Mikuláš — na rekonštrukciu futbalového štadiána, na
jej riadenie budú kladené minimálne nároky. Pri realizácii rekonštrukcie sa počita s úzkou
spoluprácou odborných útvarov mesta — napríklad príprava stavebného povolenia, stavebný
dozor a pod.

V prvom roku sa preto o zabezpečovanie úloh, ich financovanie a dalšie organizačné otázky
budú starať konatelia společnosti. Za konateľov spoločnosti boli navrhnuté skúsené osobnosti
v oblasti riadenia a ekonomiky, podnikania a manažovania športového klubu, ktori profesionálne
pósobia v uvedených oblastiach (profesné životopisy sú v prilohe zámeru). Vedenie účtovníctva
bude riešené komerčne a bude zverené odbornej účtovnej spoločnosti.



V ďalšom období sa počita s možným rozšírením spoločnosti i na spravovanie majetku ďalšich
šponových zariadeni mesta a s prijatim vlastných zamestnancov. Knitériom výberu budúcich
zamestnancov bude ich kvalifikácia, prax a dobré osobně predpoklady. Osobitná pozornosť bude
venovaná výberu riaditeľa spoločnosti.

08. Dopad na životné prostredie

Vzhľadom na predmet činnosti MŠZ s.r.o. (prevádzkovanie areálu futbalových
ihrisk) je dopad na životné prcstredie minimálny.

09. Finančné a časové plány

Oblasť prijmov

Zakladatelia spoločnosti pri jej založení v roku 2017 vložia na účet společnosti vklady
do základného imania úhrnem vo výške 7 500 eur. Po založeni spoločnosti a pnideleni
CO bude uzaWorená zmluva o dotácfl medzi SFZ a MSZ s.r.o. na sumu 750 000 eur na

základe ktorej SFZ preflnancuje časť investičných nákladov. Spoločnosť MŠZ si zoberie
úver vo výške 375 000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna a MFK
Tatran prispeje čiastkou 125 000 eur. Casť dotácie od SFZ bude viazaná na výsledky už
zazmluvnenej Verejnej súťaže zo strany SFZ (západná tribúna a sedačky vo východnej
tribůne), zcstávajúca čiastka bude použitá v súlade s odsúhlasenou štúdiou, ktorá tvorí
prílohu tohto plánu (napr. stavebné práce pod tribúny, rekcnštrukcia budovy,
zavlažovanie trávnika...).

V d‘alšom roku bude takto zrekonštruovaný majetok vrátane pozemkov — ihnisk
prenajatý zo strany MSZ pre MFK za celkovú cenu cca 52 000 eur/ rok. Pre tréningové
potreby športových klubov v meste bude slúžiť umelý trávník, který bude spoločnosť
MSZ, s.r.o. prevádzkovať pre tieto kluby na základe dotácie od mesta vo výške 28 500
eur. Dodávateľom budú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a týmto postupem
sa ziska i odpočet DPH.

Oblast‘ výdavkov

Prvý rok po svojom založení bude spoločncsť riešiť rekonštrukciu futbalového štadióna.
Objem investičných nákladov dosiahne 1 250 000 eur bez DPH. Spoločnosť bude
platiteľom DPH. lnvestícia bude krytá čiastočne z dotácie a čiastočne i z úveru. Tento
úver plánuje spoločnosť splácať po dobu 10 rokov, počnúc rokem 2019 (po
skolaudovani rekonštrukcie štadióna) a k úveru sa viažuce úroky. Ročná splátka bude
predstavovať čiastku 37 500 eur, úroky cca 5— 6 tis. eur.

Spoločnosť akc nový vlastník ihriska s umelým trávnikom bude zabezpečovať jeho
prevádzku naďalej prostredníctvom Verejnoprospešných služieb v sume 28 500 eur,
pričom VPS bude túto činnosť zabezpečovať v rámci svojej podnikateľskej činnosti.



Vedenje účtovnictva bude zadané odbornej firme, ktorá má skúsenosti s účtovaním
v podobných oblastiach. Plánované náklady na túto službu sú 1 200 eur ročne, poplatky
a režijné výdavky sú projektované vo výške 500 eur.

Fn projekcii nákladov a výnosov v prvých rokoch pösobenia spoločnosti je cieľom
dosiahnuť taký obrat výnosov, aby boli pokryté všetky náklady a aby neklesalo vlastné
imanie spoločnosti. Spoločnosť musí vykryť náklady aj z titulu odpisovania majetku
a odvodu daní. Spoločnosť bude pracovať so ziskom — počnúc rokom 2018 vo výške 14
— 16 tisic eur.

Fn flnančnej projekcfl bola braná do úvahy aj projekcia cash flow — t.j. dostatok
prostriedkov na začatie činnosti spoločnosti, splácanie úveru z čistého zisku a
dosahovanie podobných výsledkov aj v priebehu j ďalšieho pósobenia spoločnosti.

Spoločnosť bude pracovať s majetkom (aktivamí), ktoré po rekonštrukcfl futbalového
štadióna budú dosahovať 2,7 mihána eur. Tuto suma bude upresnená po schváleni
založenia spoločnosti v Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš a po
vypracovaní znaleckých posudkov na majetok, ktorý mesto plánuje vložíť do s.r.o.

Očakávané výsledky obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia sú
sprehľadnené v tabuľkách, ktoré tvoria prílohu tohto podnikateľského zámeru.

Časové plánovanie pre roky 201 7-2018 je nasledovné:

1. Založenie spoločnosti a s tým spojené úkony: november-december 2017
(zabezpečuje právny odbor mesta)

2. Vklad majetku do spoločnosti, úprava rozpočtu mesta pre rok 2018: február
2018 (zabezpečia právny a flnančný odbor mesta)

3. Priprava a podpisanie dotačnej zmluvy medzi SFZ a MSZ s.r.o.
4. Spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povolenia:

január-marec 2018 (zabezpečuje MFK v spolupráci s odborom výstavby mesta)
5. Verejné obstarávanie, realizácia diela: apríl-september 2018 (zabezpečuje

odbor výstavby mesta)
6. Vybavenie úveru pne s.r.o. MSZ (finančný odbor mesta, konatehia spoločnosti)
7. Založenie účtov, vedenie účtovnictva, vypracovanie daňového pniznania, začatie

splácania úveru: december 2017— 31. 3. 2018 (zabezpečia konatelia
spoločnosti v spolupráci s účtovnou firmou a finančným odborom mesta)

Záver

Mesto Liptovský Mikuláš nemá žiadnu obchodnú spoločnosť, prostredníctvom ktorej by
mohlo reahizovať budovanie, rekonštrukciu, údržbu či spravovanie športových zariadeni
i s ohľadom na dopady DPH. V minulosti bob mesto jediným vlastnikom akciovej
spobočnosti Bytový podnik as., ktorá však boha zrušená a všetky technické,
administratívne i finančné operácie riešia zamestnanci mesta. Mesto má založenú
príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby, ktorá je vo svojej činnosti limitovaná
pomerom hlavnej a podnikateľskej činnosti a rozsah jej podnikania je obmedzený.
Podobný problém nešili tiež mé mestá, ktoré založili spoločnosti zamerané aj na oblasť
špontu — cca 10 miest má zriadené „Mestské podniky služieb s.r.o., resp. organizácie



s mým názvom, napríklad MBB a.s. Banská Bystrica, mesto Martin má zriadenú „Správu
športových zariadení“ ako prispevkovú organizáciu.

Jasné zameranie obchodnej spoločnosti, jasný finančný plán pod gestorstvom mesta
Liptovský Mikuláš, dostatok majetku vhodného ako ručenie i jeho ďalšie využitie na
podnikateľské účely, dlhodobá história mestského futbalového klubu MFK Tatran
a funkčný futbalový štadián sú zárukou pre založenie obchodnej spoločnosti a vstup
cudzieho kapitálu do tejto spoločnosti.
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SPLÁTKOVÝ KALENDÁR - mesaěné splátky

ROK: 2027 ROK‘ 2028

Meslac splátka úqok_. splMRa úrok

január 3 125,00 93,75 3 125,00 46,83

íebwár 3 125,00 89,84 3 125.00 42.97

marec 3 125,03 85,94 3 125.00 39,06

aptu 3 125,00 82,03 3 125,00 35,18

máj 3 126,00 78,13 3 125,00 31,25

lůn 3 125,00 7422 3 125,00 27.34

úl 3 125.00 70.31 3 125.00 23.44

august 3 125.00 66.41 3 125.00 19,53

september 3 125,00 62.50 3 125,00 15,63

oklÓber 3125,00 58.59 3 125,00 11,72

noember 3 125,00 54,69 3 125.00 7,81
decemDer 3 125,00 50,78 3 125,00 3,91

SPOLU 37 500,00 867,19 31 500,00 304,69

TAB 3Názov firmy: Mestskó šponově zarladonla, s.r.o.

Výška Oyem v €: 375 000
% úroku: 1,5
Počet rokov splácanla: 2019-2028 10
Splátky-počeU€ 120 EUR 3 125,00

ROK: 2019 RO)Q 2020 ROK: 2021 ROK: 2022

Mezlac splátka úmk splátka úrok spláucs úrok splátka úrok

január 3 125,00 468.75 3 125.00 421.88 3 125.00 375.00 3 125.00 328,13

fabwát 3 125,00 454,84 3 125.00 417.91 3 125,00 371,09 3 125,00 324,22

marec 3 125,00 460,94 3 125,00 414,06 3 125,00 367.19 3 125,00 320,31

apríl 3 125,00 457,03 3 125.00 410.16 3 125,00 363.28 3 125,00 316.41

máj 3 125,00 453.13 3 125.00 406,25 3 125,00 359,38 3 125.00 312,50

jún 3 125,00 44922 3 125,00 402,34 3 125,00 355.47 3 125.00 308,59

Úl 3 125.00 «5,31 3 125,00 398,44 3 125,00 351.66 3 125,00 304,69

august 3 125.00 «1.41 3125,00 394,53 3 125.00 347,68 3 125,00 300.78

september 3 125,00 437,50 3 125,00 390,63 3 125,00 343,lr 3 125,00 296,88

október 3 125.00 433,50 3 125,00 388,72 3 125,00 339,84 3 125,00 292,97

nouember 3 125,00 429,89 3 125,00 382,81 3 125,00 335,94 3 125.00 289,06

december 3 125,00 425,78 3 125,00 378,91 3 125,00 332,03 3 125,00 285,16

SPOLU 37 500,00 5 367,19 37 500,00 4 604,69 37 500,00 4 242,19 37 500,00 3 679,69

Zostatok úveru: 337 600,00 300 000,00 262 600,00 225 000,00

ROK 2023 ROK: 2024 ROK 2025 ROK 2026

Meslsc splátka ůrok splátka úrok splátka úrok splávca úrok

anuár 3125.00 281,25 3125.00 234.38 3 125.00 187.50 3 125.00 140,63

rebwár 3 125,00 277.34 3 125.00 230.47 3 125,00 183.59 3 125,00 138.12

mareo 3 125.00 273,44 3 125,00 226,56 3 125.00 179.69 3 125,00 132.81

apdl 3 12500 289,53 3125,00 222.68 3 125.00 175.78 3125.00 128.91

máj 3125.00 265.63 3 125,00 216.75 3 125.00 171,88 3 125,00 125,00

jún 3125.00 261.72 3 125.00 214,84 3125,00 167,97 3 125,00 121.09

júl 3125.00 257,81 3 125.00 210,94 3125,00 164,06 3 125,00 117,19

august 3125,00 253,91 3 125,00 207.03 3 125,00 180.16 3 125,00 113.28

septembv 3 125,00 250,00 3 125.00 203.13 3 125,00 155,25 3 125,00 109,38

oktůbe, 3 125.00 245,09 3 125.00 199,22 3125.00 152.34 3 125.00 105,47

november 3 125,00 242.19 3 125.00 195.31 3 125.00 148,« 3 125,00 101,56

december 3 125,00 238,28 3125.00 191,41 3 125,00 144,53 3 125,00 97,66

SPOLU 37500,00 3 117,19 37 500,00 2 554,69 37500,00 1 992.19 37 500,00 1 429.69

Zostatok tÝe 157 600,00 150 000,00 112 6Ó0,00 75 000.00

ZostaIkůvew: 37 500,00
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PRÍLOHA Č. 4
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ

UZN ESENIE

MIKU LAS

MESTSKHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 24. marca 2017 čsio 1812017

K bodu: lnvestovanle do modernlzácle futbalovóho štadlóna mesta Liptovský
Mikuláš v lokalita k ů. OkoliĎné — Podbreziny na základe ponuky
dotácle od Spz a Iinančného prispevku od MFK Tatran

Mestské zastupiterstvo

I. berle na vedomla

ústnu infounádu prednostky MsÚ o ponuke dotácie za strany Slovanského futbalcvéflo näzu
na ;poluflnancovanls modemlzácle mestského futbalového štadlóna a o ponuke flnančného
pďspevku za strany MFK Tatian na spoturinancovanle modemlzácia meslského futbalového
štadlána

Ii. schvafujo

1. PrijaUe paruky douda za strany Slogenkého Mba!ového zvězu na zpolutlnancovan!e
modomlzácia mestskůho futbalověho štadióna vo VýŠIIa 750 000 eur.

2. PflJaUe pcnuky flnančného prlspeku od MFK Tatran vo výtka 125 000 eur na
spolutínancovanio modemlzšcle mestského futbaiového štadlůna tormou ůČasU v spoločnej
obchodnej spoIoČnosU

3. Memorandum o spoluprácI medzi mestom Uptovský Mlkuiát a Mestským futhabvým klubom
Tatran Liptovský Mikuláš o spoločncm finsncovani modernlzácle mastskěho Mbalovóho
štadlóna mesta Liptovský MNculáI v lokalIta k Ú. OkoUčná — Podbrazlny.

III. odporůča primátorovi mesta

Za Ůtelom zabezpeČené modemizácle mestskůho fuWabvého štadióna piipravlť podklady
pra zalolenie obchodnaj spolotnosU, pmstrednictvom Morej bude riešeně flnancovanie
modemlzáde I budůca pravádzkovanio pdslůchůcej ČasU futbalového šIadlÓna mesta
Uptovský Mikuláš.



2. Pradložiť na rokovanle MsZ v Llptcvskom Mikuláši

• lnrcrmáclu o podmlenkadi poskytnua Iinančného úveru vo výške 375 000 eur
- analýzu mCŽn9Ch prljmov ncvovzniknutaj cbchodnej spcločnosU
• tnfcrmšu o uspcdadanl majetkcvopiávnych vzťahov medzl všelkýml ziČastienýml

stranami.

Ing. Ján SIch4, PhD.
primátor nusta

fl.O3.2017Dálav podpisu wnesenia:



PRÍLOHA Č. V
V

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
uzavreté medzl týmito stranami:

Mesto Uptovský Mikuláš

Ičo: 315 524

ul. Štúrova 1989/41, 03141 Liptovský Mikuláš

(ďalej len ‘MLM“)

zastúpené: Ing. Jánom Blcháčom PhD., primátorom mesta

a

Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš

ičo: 142 211 95

Smrečianska 612,

031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny

(délej len “MFK‘)

zastúpené: Ing. Mllanom Mikušlakom, prezidentom MFK a
Milošom Rojčekom, vlceprezidentom MFK

Preambula

1) Uzatvorením tohto memoranda o spolupráci (ďalej len tMemorandum“) obidve strany
preukazujú svoju slobodnú vóľu
a) spolupracovať a podierať sa na financovaní modernizácie tej časti futbalového

štadióna mesta Liptovský Mikuláš, ktorú využiva MFK Tatran v mestskej časti
Okoličné-Podbrezlny (déle] len “štadión“)

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

2) Memorandum je založeně na rozviJaní spolupráce strán na princípoch wájomnej dóvery
a porozumenia v oblasti futbalověho 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 poskytnutia finančných prostriedkov
strán do majetku spoločnosti.

4) Strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať podťa 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 potrebně k modernizácli štadióna, ieho prevádzkovanie, údržbu a d‘alšie
zveraďovanle.



I. Formy spolupráce

Hlavnými formami spo[upráce na základe tohto Memoranda sú:

1) Založenle obchodnej spoločnosti a poskytnutie finančných prostriedkov.

2) Účasf strán v orgánoch a na riadení spaločne založenej obchodnej spoločnosti.

3) Starostlivost, wájomně konzultácie a aktivity smerujúce k modernizácil štadióna

a udržateľnosti jeho funkčnosti.

II. Opatrenia

1) Založenle spolačnej obchodnej spoločnosti strán ako spoločnlkov, ktorá zabezpečí

modernizáciu, prevádzkovanle, údržbu a zveYaďovanie štadiúna.

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, ČD bude

predstavovať obchodný podle! MLM v obchadnej spoločnosti v percentuálnom

vyjadrení vo výške 90%
b) zo zdrojov MFK VD výške 125 000 eur, Čo bude predstavovat obchodný podjel MFK v

abchodnej spoločnostl v percentuálnom vyjadrení va výške 10%

3) Obchodná spoločnosf na prevádzkovanie, údržbu a zveraďovanie štadlóna bude

zabezpečovat finančné prastriedky z rozpočtových prostriedkov strán, za získaných

grantov a účelových domácich a zahraničných dotácií a prijmov z podnikanla obchodnej

spoločnosti. Mesto poskytne obchodnej spoločnosti prenájom prislúchajúceho majetku

a pozemku.

4) Piánovanie 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 uskutočňovat padra zásad demokracie, plného

rešpektovania postavenia MLM a MFK, dodržiavania všeobecne záväzných právnych

predpisov Siovenskej republiky a vnútorných predplsov MLM, MFK a Slovenského

futbalového zväzu.

6) MLM poveruje organizačne zabezpečovat úlohy vyplývajúce z tohto Memoranda Ing.

Jána Bonka, zástupcu primátora MLM.

III. Ostatně dojednania

1) Predmetom tohto Memoranda nie sů majetkové ani nemajetkové nároky vyp!ývajúce

z vlastných zmluvných vztahov strán.



2) Žiadna ze rán si nemůže wnucovať plnenie od druhej strany na základe tohto

Memoranda.

3) Počas cele] dížky trvania spolupráce na základe tohto Memoranda sa každá strana

zaväzuje poskytnúf druhej strane dostatočnú súčinnost nevyhnutnú na riadne plnenie

tejto spolupráce
-

jedná sa najmä o rladnu obojstrannú komunikáciu pri poskytovaní

informácii. L1
4) Toto Memorandum nemá žiadny vplyv na práva a povinnosti oboch strán, vyplývajúce z

dohód s tretími stranami.

IV. Záverečné ustanovenla

1) roto Memorandum sa uzatvára na dobu do založenia obchodneJ spoločnosti

a poskytnutia finančných prostriedkov tejto obchodnej spoločnosti za strany Mestského

futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš vo výške 125 000 eur a za strany

Slovenského futbalového ZVZU vo výške 750 000 eur.

2) Strany Memoranda můžu po vzájomnej dohode rozšlriť alebo zúžiť rozsah

uskutočňavanej spolupráce dohodnutý v tomto Memorande. Ustanovenia tohto

Memoranda móžno menit alebo dopíňaí iba po vzájomnej dohode strán v podobe

písemných a číslovaných dodatkov podpísaných oboma stranami.

3) Memorandum nadobúda platnosť po schváleni v Mestskom zastupitestve MLM dňom

jeho podpísania oprávnenými zástupcaml oboch strán a účinnosf v deň nasledujúci po

dni jeho zverejnenia na webovom sídle MLM.

4) Strany Memoranda vyhlasujú, že si Memorandum riadne a dósledne prečitali, jeho

obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteťné, podpisujúce

osoby sú oprávnené k podpisu Memoranda a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši dňa: ‚
‚ 131-7— V Liptovskom Mikuláši dňa: 3 -06- ŽUP

‚

J

Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK
- I

‘

J

/ /ĺ)

Ing. Ján

Miloš Rojček, viceprezident MFK



PRÍLOHA č.

lnvestovanie do modernizácle futbalového štadióna mesta Liptovský
Mikuláš v lokalite k. ů. Okoličné — Podbreziny na základe ponuky

dotácie od SFZ a flnančného príspevku od MFK Tatran

I. úvod

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

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý sa v mestskom zastuplteľstve 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. 30912014 Z. z., ktorým sa menl a

doplňa zákon Č. 53912008 Z. z. o podpore reglonálneho rozvoja. Súčasťou tejto strednodobej

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

dlhadobo. V PHSR je vymenovaný celý rad vybudovaných športových zadadení a dwhov ŠporU,

ktoré mesta podporuje. Na dwhej strane je táto podpora odrazom kvality a špičkových výkcnov

športovcov, ktoré opnávňujú mesto hrdiť sa označením Mesto olympijských víťazov.

Ako hlavnú problémovú oblast‘ označuje PHSR nevyhovujúci technický stav športových areálov

Vc vlastnícwe mesta, ďalši problém vidí v nedostatočnej spolupráci futbalových klubov na území

mesta. Za jednu z priorit PHSR označuje modemizovanle a rozšlrovanie stávajúclch športovisk

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

zábew aktívnych športov, šponových klubov I dosahovaných výsledkov sa mesto Liptovský Mikuláš

radí medzi popredné aj spomedzi oveía väčších miest Slovenska.

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

Okoličné — Podbreziny. Situovaný je v mestskej Časti sldliskového charakteru s menšou

infraštruktúrou služieb a obchodov. V tejto lokallte bob pre obyvateľov v r. 2009 vybudované veľké

multifunkčně ihhsko z Nórskych fondov, pri nleke SmreČianka bola vybudovaná oddychová zóna.

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

automobilov, ktorých množstvo každoročne pnibúda. Potreba rozšírenia týchto plóch sa rieši už viac

ako 10 rakův, pničom v rokoch 2006 — 2010 balo vybudovaný 113 nových parkovacích miest,

v rokoch 2011 —2014 to bob 94 miest, v rokoch 2015—16 ďalšfch 31 miest. Celkom do roku 2016

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

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

parkovacích mlest na ul. Senická. V sůvisbostl s iiešením modemlzácie mestského futbabového

štadióna by sa tiež malo vybudovat‘ ďalších 50 nových parkovacích miest.



II. Futbal v mesto Liptovský Mikuláš

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

V roku 2012 Liptovský Mikuláš oslávfl 100 rokov aktlvneho pČsobenla v oblasti futbalového dianla

na Slovensku a v bývalom Československu. Fotbal je zároveň tradičným, vo svete rozšireným

športom, ktorému sa venujů milióny rudl. PodFa prieskumu, uspohadaného V roku 2011

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

najmone] 240 miliónov rudí vo viac ako 200 krajinách sveta.

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

fotbalu jel množstvo jeho fanúšikov a priaznlvcov, ktori monhtowjú dlanie v tejto oblasti a pravldelne

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

a trěnerov.

V oblasti fotbalu na území mesta pósobi 6 športových klubov, ktoré využivajú futbalové štadiány

vo víastnlcwe mesta. Najvýznamnejším a najlepšie vybaveným fotbalovým štadlónom v majetku

mesta je futbalový štadlán MF)< Tatran v k. ú. Okollčnom na Podbrezlnách, v ktorom pÓsobl 14

dwžstiev a ůväzkových trénerov. .Klub je stabilizovaný, bez závázkov po lehoto splatnosti.

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

zápasy týždenne využíva S — 6 autobusov na dopravu Jednotlivých družstiev.

MF)< Tatran je v sůčasnosti ůčastníkom II. ligy SK východ. V sezáne 2016— 2017 postůpil do

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

vysoká úroveň fotbalu vo všelkých vekových kategóriách sů póžitkom pro všetkých fanúšikov a

pŘaznivcov mikulášskeho fotbalu.

Koncom roka 2016 bob mesto informované c Smernlci o infraštwktůre štadiónov 2018w, podľa

More) itwsia futbalové kluby, ktoré chcú hrať dvoch najvyšších sůťažiach, splňaf určené technické

a bezpečnostně podmienky, čo by si pri lch napRaní v budúcnosti vyžiadalo náklady prevyšu]úce

finančné možnosti mesta. V rozpočte pre rok 2017 už bol vtom Čase pripravený záväzok

rekonštruovať zimný štadlón formou spolufinancovania, Čím boli dostupné zdroje vyčerpané.

MF)< Tatran sa obrátil na SFZ s požiadavkou o získanle finanČnej podpory na modernizáciu

fotbalového štadlána v Llptovskom Mikuláši v rámci vládneho programu „Projekt rekonštrukcie,



modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 _2022u pre 21 štadiónov. Nakoíko bol záujem

väčší, ako boll možnosti, požiadavka MAC Tatran nebola zaradená do tohto projektu.

lil. Športcvá vybavenosť futbalověho štadióna v Okoličnom

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

(LV 631). Budoval sa v dvoch etapách výstavby. Obldve etapy sa reauzovali v rámci dobrovornlcky

odpracovaných smien, svojpomocne, v. akcii X.

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

V tejto etape hola vyhudovaná hracla plocha — samotný futbalový štadián (štadión Je majetkom

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

ťutbalový štadlón v správa Verejnoprospešných služieb.

2. ETAPA: (obdoble roku 1985)

V tejto etape bole vybudovaná prevádzková budova a športhotel z východnej strany,trlbúna

z východnej strany, ktorá Je vo vlastnfctve mesta.

3. ĎALŠIE INVESTICIE:

V roku 1997 bola dokončená ďalšla časť výstavby, a to výstavba tribúny na západnej strane

futbalového štadlónu.

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

Liptovský Mikuláš (cca 200 000 Sk). Tribúna je vo vlastníctve MAC. Súčasný stav lribúny je

nevyhovujůcl, nakol‘ko jej konštrukcla nedostatočne zakrýva sedačky v prvých dvoch až troch

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

na tráningovom ihňsku za západnou tribúnou vybudovalo ihrisko s umelým trávnatým povrchom,

ktorý využlvaJů všetky futbalové kluby na území mesta a v prípravnom obdobr aj hokejový klub

MHK32.

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

spravovanle štadlóna od bývalého Bytového podniku, do modernizácie štadlóna priamo Investovalo

len v rckoch 2009 až 2010— vykonali sa stavebné úpravy šatní a sociálnych zariadeni a vybudovali

se 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 ihrlska (3. ihriska) do majetku mesta, avšak ihrlsko v čase tvorby tejto informatívnej

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



rozhodnutie, teda ani zápis na LV — s odóvodnenim, že kultúra pády ostala zachovalá a nedošlo

k zmene využltia ůzemla. Dcdatočným stavebným povolením bob MFK povolené vybudovanie

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

vnútorných plotových zábran — palesákov. Vlastnfkom prevádzkovej budovy v areáli štadióna je

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

Tatran (LV 1938).

V rokoch 2015 — 2016 sa mesto zameralo na prlmestské futbabové kluby a riešenie ich

technického zázemla nasledovne:

L...
Rok2015 vl Rk2D16v C
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Ďalšie financovanle prevádzky a vybavenia štadióna a MF)< Tatran zo strany mesta, resp.

prostredníctvom VPS, bob v období rokov 2007—2016 nasledovné:
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II. Ponúkané rbešenle



Funkcionári MFK Tatran Liptovský Mikuláš neustávali v iniciativo získat významnů finančnú

podporu od SFZ, Čo sa snažili podporit I dobrými športovýml výsledkami. Získali si tak dobré meno

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

zväzu Ján Kováčik s ponukou spolufinancovania modemízácie futbaiováho štadióna MR< Tatran

Liptovský Mikuláš. Následne sa začiatkom januára 2017 uskutočnilo pracovně stretnuUe u primátora

mesta, kody bola odprezentovaná ponuka SFZ spolu so štúdiou stavby investlčného zámoru

modernizácle futbalového štadična MFK Tatran, ktorej vypracovanie zadal MFf< Tatran spoloČnosti

PRO-ING Ružomberok (ako podklad k žiadosti o dotáciu od SFZ, resp. pro budúcl projekt). Podra

tejto štúdie i v súlade s ProJektom rekonštmkcie, modemizácie a výstavby futbalových štadiónov

2013 — 2027 by sa zo strany SFZ jednalo o dotačnú čiastku 750 000 eur, pdčom mesto by

dofinancovalo zostávajůcich 40%, t.j. 500 000 eur. Realizáclou navrhovaného projektu by sa

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

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

výdavok by nezaťažil v plnej niiere rozpočet lenJedného roka. Pokiarby MFK hral v II. Ligo, mal by

možnost ziskať významnejšiu podporu I Zo strany SFZ, takže mesto by vykazovalo nlžšIe výdavky

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

zastupiteíswa v Llptovskom Mikuláši o predloženej ponuke a tiež o vyjadrenie k možnosti

modemizácie a spolufinancovania.

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

stretnutle zástupcov všetkých mestských futbalových klubov, škál, rodičov špodujůclch deti. Na

tomto stretnutí mestské kluby jednotne podporu myšlienku modemizácie štadiána MFK Tatran a jej

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

mesto v budúcnosti nemusí získat, priČom je otázkou času, kedy bude musiet‘ pristúpit

k modemIzácii tohto mestského štadiána. Prlmeraný, moderný futbalový štadián bude príťažlivý

I pre hráčov menších klubov, ktori budú mať snahu hrat vo vyšších sútažiach. MFf< tak na

vynovenom štadiáne zastreší a poskytne príležltost pro trénlngy a zápasy ďalším klubom. Oživenle

fungovanla športového života na štadióne, ambicie pro zápasy vyšších kategódí a lepšie služby pro

divákov pritiahnu nlelen domáclch divákov, ale aj dlvákov hosti. V neposlednom rado zástupcovia

klubov vyzdvihli potrebu vytvárať priestor pro výchovu žiakov a dorastu formou športových aktivit.

Toto stanovisko našlo podporu I u zástupcov školstva a rodlčov. Zástupcovia klubov upozornili na

možnost, že doterajši pokles Členov menších klubov může vyústit I do ich zIučovania. Tiež bude

potrebné futbalový špod 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 zapájat I deti z celého okresu. Kým

původný projekt uvažovals odšpodovanim 3—4 mužstiev, v súČasnosti štadián využíva 14 mužstiev

so zázemím len pre štyTi mužstvá a technické pdestory sú poddimenzované. Z toho důvodu všetky



vekově kategórie žiakov majů svoje Šaine v unimobunkách bez spřch a WC, čaje nevyhovujúcl stav.

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

Ružomberok), který v posiedných rokoch pčsobí v prenajatých pdestoroch základnej škoľy, takže

ziska döstojné a reprezentativne pňestory.

Tradlcia futbalu v Llptovskom Mikuláši má viac akc 100 rokov a právom patrí medzi päť pdoritných

športov v meste. PÓvodný futbalový štadlán má vlec akc 40 rokov. Realizáclou projektu

modernizácie futbalového štadióna by se na dlhé roky znovu vytvorili padmienky pra výchovu ďalšfch

generácii žiakov, dorastu I dospelých športovcov.

Pokiar by bala ponuka prezentovaná v tejto informatívnej správe podporená aj za strany

poslancov mesta Liptovský Mikuläš, bude potrebné nájsť okrem navrhovaného spolufinancovanla aj

vhodnú formu investorstva. Vychádzať prltom treba Zo skutočnosti, že štadión sa nachédza na

mestskom pozemku aje prevažne ve vlastníctve mesta. Na základe doterajšich stretnutl

a iníormádi sa ako riešiterná jayi nasledovná forma:

Nakorko mesto nemá v rozpočte na r. 2017 — 2019 vyčlenenú potrebnú čiastku na

spoluinvestovanle (spolufinancovanie je podmienkou pre ziskanie dotácie SFZ vo výške 750 tis. eur)

a nepočítalo ani s úvercm (ten zas priama ovpfyvňuje aj hodnotenie úverovej zadlženosti mesta), po

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

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

spoločnostl, ktorá by bala nositerom dotácle od SFZ, která by zabezpečila realizáciu modernizácie

Štadiána a jeho prevádzkovanie. Určité zvýhadnenie pri investlcli by mohlo byt‘ dosiahnuté

i z pohradu odpočtu DPH.

Po schváleni prlpraveného memoranda je možné založlť obchodnú spoločnosť, ktorá bude

hospodárit so zmodemizovaným štadiánom a pdslůchajúcim pozemkem prenajatým k tomuto účelu

od mesta. Cena za nájom by mala byť ve výške zohíadňujůcej verejnoprospešný účel.

Navrhovaný podjel mesta v obchodnej společnosti by bol ve výške 90% a podjel MFK ve výške

10%, preto je možně počítať Is možnou alternatívou odkúpenla podlelu MFK mestom, kedy by sa

mesto stalo jediným majiterom predmetněho futbalovůho štadlóna.



PRÍLOHA Č.

PRO-ING-Ing.TkáČ Pavol, Liptovská 2127/6, 034 01 Ružomberok

ŠTÚDIA STAVBY

Názov stavby Futbalový štadión MPK TATRAN L.MIKULÁŠ - modemizácia

Miesto stavby: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Investor : MESTO L.MIKULÁŠ ± MPK TATRAN L.MIKULÁŠ

SPRIEVODNÁ A SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Dátum: ION 2027 Vyhotovenie:



sPmEvoDNÁ SPRÁVA:

1. IDENTIFIKAČNĚ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby Futbalový štadión MPK TATRAN LMIKULÁŠ - rnodemizácia
Investor MFK TATRAN LIPTOVSKY MIKULÁŠ
Miesto stavby LIPTOVSKY MJKULAŠ
Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Charaker stavby modemizácia, pristavba
Projektoval PRO-ING-Ing.TkáČ Pavol, Liptovska 212716, 03401 Ružomberok
Dodávateľ stavebnej časti bude určený výberovým konaMm
Začatie stavby 2017
lJkončenie stavby 20] 8

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHAREKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU

Stavba je v súlade z územným plánom mesta. Kapacita štadiónu sa nemení. Mertla sa Jen
miesta určené na státie za miesta na sedenie na tribůiie. Modemizácia ňitbalového štadiónu sa
realizuje za ůČelom splnenia podmienok Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018.

Modcmizácia areálu spočiva vo vytvoreni nových tňbún na východnej a západnej strane
štadióna s kapacitou cca 1749 sedadiel s oddelenými sektorom pre hosti, VIP hosti a média,
vyworeni vstupného portálu s pokladňou, vybudovaní parkoviska pre činovnikov, nových
sociálnych zariadeni a bufetov a prístavby prevádzkovej budovy.

Stavebné úpravy eXistujúcej prevádzkovej budovy sú menšieho rozsahu, zamerané
hlavne na zmenu súčasnej dispozicie. Súčast‘ou projektu je aj vybudovanle zavlažovacieho

systému. Osadenie objektov je nejme z celkovej situácie stavby.
Areál je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, rozvod NN a centrálny zdroj

vykurovania Nevyžaduje nové napojenia na inžinierske slete.

3. PREHL‘AD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Padkladom pre projekt stavby bolí:
- požiadavky investora
- obMiadka nawhovanej lokality stavby
- zameranie skutkového stavu
- Smemica o it±ašnktúre štadiónov 2018 a ďalšie platné predpisy

4. ZDÓVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ

Stavba sa realizuje za účelom splnenia podmienok Smernice o infraštruktůrc

štadiónov 2018. ‚

V súčasnej dobe štadión a jeho inaštnjktúra vo veľkom rozsahu nesptňa podmienky

tejto smemice pre požadovaný stupeň ňitbalovej sůťaže. Projekt rieši modemizáciu terajšieho
štadiónu na štadión II.ligy v 2.kategódi s výhl‘adom na štadión I.ligy v 2.kategódi



SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA:

1. Územie výstavby a architektonická a technická koncepcia stavby

1.1 Stayenisko, vykonané pricskumy, ochranné pásma, chránené Časti prírody

a ochrana pamiatot

Použité mapové a geodetické podklady:
- snimka z katastrálnej mapy
Príprava na výstavbu:
Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne prekážky, ktoré by bránili zahájeniu stavby.

Stavenisko je pňstupné eXistujúcou komunikačnou prípojkou z miestnej komunikácie. Všetky

plochy na zariadenie staveniska sa budú nachádzaf na stavených pozemkoch areálu štadióna.
Voda a el. energia sa dá odoberaf priamo z exiswjúcich zdrojov v budove. Pozemok je
oplotený.

Chránené časti prírody a ochrana pamiatok:
Na predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené Časti pdrody a krajiny.

1.2 Celkové urbanistické a architektonické a dispozičné riešenie stavby

Stavba je v súlade z územným plánom mesta. Kapacita štadiónu sa nemení. Vytvorenim
nových tribún sa zmenili miesta na státie za miesta na sedenie na týchto tňbúnach.

Modemizácia areálu spoČiva vo vyworení nových tibůn na východnej a západnej shane
štadióna s kapacitou cca 1749 sedadiel s oddelenými sektorom pre hosti, VIF hosti a média,
vytvoreni vstupného portálu s pokladňou, vybudovani parkoviska pre Činovníkův, nových
sociálnych zaňadení a bufetov, pristavby prevádzkovej budovy a malých stavebných úprav
eXistujúcej prevádzkovej budovy. Súčasťou projektu je aj vybudovanie zavlažovacieho
systému. Osadenie objektovje nejme z celkovej situácie stavby.

Modemizácia štadíonu je navrhnutá tak, aby splňala kritéria Smemice o inÍašmiktúre
štadiónov 2018.

Areál je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, rozvod NN a centrňiny zdroj
vykurovania. Nevyžaduje nové napojenia na inžinierske siete.

Architektonické riešenie sa snaží zosúladiť existujúce a navrhované objekty do
kompakrného celku vytvárajúceho modemý dizajn celého areálu, tak aby bol atraktivny pre
návštevnfkov a vhodne doplňal prosiredic v tejto Časti mesta.

Tribúny budú ocelovej konštwkcie prekiyte polykarbonátom. Zo zadnej a bočných strán
budú oplechované. Dodávtel‘om západnej tribúny /tdbCma N bude na základe predošlej
verejnej súťaže firma SEDASPORT. Východná uibúna /tňbún BI je prepojená
z prevádzkovou budovou a preto si vyžadovala hé konštnikČné riešenie.

Pristavba je mutovaná s monolitickými žb stropmi. Má plochu strechu. Na streche
dominuje konzolová konštrukcia pre kameru prekrytá polykarbonátům. Sokel je opatrený
omietkou. Na ILNP sa použije prevetrávaná fasáda, ktorá navHnje na opláštenie tribúny.

Bufet a sociálne zariadenia pil západnej tribúne sů navrhnuté úpravou časti eXistujúcej
tribúny. Oplášienie a strop sů navrhnuté z PUR panelov. Na bufet a sociálne zariadenia pil
východnej ulbúne sú využité priestory pod samotnou tribúnou. Čelná strana bude mutovaná,
ostatně opláštenie a strop sú navrhnuté z PUR panelov. Pod východnou tilbůnou budů
umiestnené aj ďalšie pňestory a to: ošetrovňa pre divákův a sklady.
Farebné riešenie je v klubových farbách biela, červená, sivá.

Architektonické ňešenie je zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie.



Bufet a sociálne zariadenia pň západnej tribůne sú navrhnuté úpravou časti existujúcej
tribúny. Opláštenie a strop sú navrhnuté z PUR panelov. Na bufet a sociálne zaňadenia pň
východnej tiibúne sú využité pňestory pod samomou nibúnou. Čelná strana bude murovaná,
ostatné opláštenie a strop sů navrhnuté z PUR panelov.

1.4 Ůzemno-technické podmienky prípravy územia.

Stavba je napojená eXistujúcou komunikačnou prfpojkou na miestnú komunikáciu
a taktiež na všetky potrebné inžinierské slete vrátane centálneho zdroja vykurovania. Pňprava
územia spočíva len v odstránení terenného vatu okolo ihňska. Ďalšie pripravy územia si
stavba nevyžaduje.

2. Odpadové látky

Pd výstavbe vmikajú nasledovné odpadné látky:

Kategorizácia na základe zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v mezi! vyNášok MŽP SR 283/2001 a 284/2001.

17 — Stavebné odpady a odpady z demolácií /vrátane výkopovej zemisiy z kontaminovaných
miest

17 05 — Zemina /vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plách/ kamenivo a materiál z
bagrovísk

17 0506— Výkopová zemina má ako uvedená v 17 0505 -kategória odpadu“O“
Bude použitá na úpravy okolitého terénu, alebo odvezená na organizovanú skládku odpadu.

17 09 — mé odpady zo stavieb a demolácii

170904 —Zmiešané odpady zo stavieb 2 demolácií ině ako uvedené v 170901, 170902,
110903 .. .. -kategóňa odpadu“O“

Budú odvezené na organizovanú skládku odpadu.

20 - Komunálne odpady /odpady z domácnosti a podobné odpady z obchodu pňemyslu a
inštitúcii/ vrátane ich zložiek za separovaného zberu

20 03 00 - mé komunálne odpady

20 0301 - Zmesový komunálny odpad -kategóňa odpadu“O“
Bude sústreďovaný v kontajneroch a podľa potreby odvážaný oprávnenou organizáciou na
likvidáciu.

Likvidáciu odpadov možno vykonávať len v zmysle vyššie spomenutého zákona. Ku kolaudácii
investor predloži zmuvy s organizáctami oprávnenými na likvidáciu jednotlivých druhov
odpadov.



STAVENISKO A REAL[ZÁCIA STAVBY

1.Požiadavky na uvádzanie dokončenej stavby do prevádzky.
Stavba bude uvedená do prevádzky/ uiivania / ako jeden celok. Tňbúna mĎže byť

uvedená do prevádzky po jednotlivých ucelených častiach.

2. Údaje o dodávat‘el‘skom zabezpečení stavby.
Stavba bude realizovaná dodavateřsky. Dodavateľ bude určený výberovým konaním.

Bude realizovaná prevaine z domácich materiálov.

3. Zásady riešenia zariadcnia staveniska

3.1. Situovanie plůch potrebných na zariadenie staveniska
Všetky plochy potrebné na zariadenie staveniska sa budú nachádzat‘ v areáli

futbalového štadióna.

3.2. Požiadavky na sociálne a prevádzkové priestory.
Šatňa, sklad a WC budú vyčlenené počas výstavby v existujúcich pdestoroch

prevádzkovej budovy.

3.3 Príjazd na stavenisko a k skládkam.
Prfjazd na stavenisko bude možný z miestnej komunikácie.

3.4. Prívod vody a energií.
Voda a elektrická energia sa budú odoberať z existujúcich rozvadov v areáli.

Pozemok areálu je oploiený.
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PRÍLOHA Č. J
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Zmluva Č JsŠsŠ
o poskytnuti prlspevku Zo štátnaho rozpočtu na národný šponový projekt

„výstavba, modernlzácIa a rekonštrukcla športovoj IniraštruktŮry národného významu“
prostrednlcWom rozpočtu Ministerstva školstva, vady, výskumu a športu Slovenskej republiky

medzi zmluvnýml stranami

Ministerstvo školstva, vady, výskumu a športu SlovenskeJ republiky
zastúpené: Martina Lubyová

mlnisterka
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Ičo: 00164381
IBAN: SKBO 6180 0000 0070 0006 5236
webové srdio: www.mlnedwsk
ako poskytovatel príspevku (ďaiej Ian ‚Poskytovatel“)

a

Slovenský futbalový zv$z
právna ťorma: občlanske združenle
zastúpený Ján Kováčik

prezident
sidlo: Tomášlkova 30C, 621 01 Bratislava 2
Ičo: 00687308
číslo účtu: SK44 3000 0000 0000 0028 7275
ako prijímateí príspevku (dalej len .Pňjtmatefl.

Základně ustanovenla

(1) Táto zmluva je uzatvorená podIa 75, ods. 1 písm. a) zákona Č. 440(2015 1 Z. ošporte
a o zmene a doplnenl nlektorých zákonov v znenl neskoršich predplsov (ďalej ren Zákcn o špono‘)
za účelom poskytnutia Príspevku na národný športový projekt ‚výstavba, modemízácia a rekonštwkda
špodovej lnfraštwktůry národného významu‘ proskedníctvom rozpočtu Ministerstva školswa, vady,
výskumu a športu Slovenskej republiky.

(2) Poskytovatel poskytne PriJfmatelovi V roku 2021 prostriedky štátneho rozpočtu (ďalej len
‚Prlspevok )‘ ktorých suma a účel použltia (ďalej len .Účer) sú uvedené v Čl. 3 tejto zmluvy.

Či. 2
Poskytnutle Prlspevku

(1) Poskytovatel poskytne v pdebehu roka 2021 Prtjímatelovl Prlspevok podra tejto zmluvy
bezhotovostne na samostatný bankový účet, vedený v banka na územl Slovenskej republiky, uvedený
v záhlaví tejto zmluvy, ktorého majltelom je Prljímatel, a ktorý bol zriadený PhJímaterom výhradne na
príjem a používanle finančných prostrledkov zo štátneho rozpočtu podIa tejto zmluvy (dalej fen
‚Samostatný bankový účet“). O poukázaní Pnlspevku Poskytovatel zašle PdjlmateÍovi pisomně
oznámenle (ďaleJ len “Avízo“).

(2) Podmlenkou poskytnutia prispevku je premietnutle súm podIa uznesenia vlády SR Č. 11512013
v znenl jeho dodatkov a zákona o štátnom rozpočte na kalendámy rok 2021 do rozpočtu kapitoly
Poskytovatela.

(3) V prípade vydania rozpočtových opatrenl MInisterstva flnancil Slovenskej republiky, ktorýml se
zmenla závazné limity a závszné ukazovatele rozpočtu kapitoly Poskytovatele pro oblasť športu na
rozpočtový rok, uvedený v bode 2 tohto článku, bude Prfspevck poskytnutý v zmysle a rozsahu týchto
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zmien. O týchto zmenách se Poskytovateť zaväzuje informovať Pdjímateia plsomne bez zbytočného
odkladu od okamihu, kedy se o tejto skutočnosti dozvie

Či. 3
Suma, ůčei a použltle Prtspovku

(1) Prispevok poskytne Poskytovatel podia 75 ods. 7 Zákona o športe vo forme kapitálových
transferov v rámci programu 026 ‚Národný program rozvoja športu v SR z podprogramu 026 04
V sume 750 000 eur.

(2) Účelom plnenia pcdra tejto zmluvy je technické zhodnotenie (napr. rekonštwkcla, modemizácia,
výstavba) (utbalového štadióna postaveného na pozemkoch vedených Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastnictva Č. 631 nachádzajúcich sa V katastrálnom území
Okoličné, v obci Liptovský Mikuláš, okrese Liptovský Mikuláš (ďalej len Štadlón‘). UČelom sú
výhradne tie časti stavby ktoré sú nevyhnutnou súčasťou štadiónov podia príslušnej kategárie
Smernice UEFA1 uvedenej V bode 3 tohto článku. ÚČelom fia sú ině časti stavby (napr. hotelová časť,
alebo obchodná časfl.

(3) Prijlmater je povinný použiť Prlspevok výlučne na účel plnenia V takom rozsahu, aby po jeho
uskutočnenl splňal všetky technické požiadavky a normy štadióna kategórie 2 v zmysle Smemice
UEFA.

(4) Prijímatef sa zaväzuje spolufinancovať Účel mými prostriedkaml ako prostriedkaml štátneho
rozpočtu vo výško najmone) 40% z vyúčtovanej sumy. Oprávnenýml výdavkami pil preukazovanl
spolufinancovania můžu byť všetky ůhrady, ktoré boli vykonané od začiatku realizácie Učeiu. Výdavky
na časti stavby, ktoré nie sú Učelom, nemóžu byť predmetom spolufinancovania.

(5) Prlspovok nle je možné čerpať na
a) úhradu dane z pddanej hodnoty (ďalej len ‚DPH“) u Prijlmatera abbo na účet inej právnlckej osoby
alebo fyzickej osoby, ak táto osoba priama realizuje Učel (ďalej len “Priamy realizátor“), ktori sú
platiteiom DPH a majú nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
b) náklady na splácanle ůverov, pŮžlčlek a úrokov z prijatých ůvemv a póžičiek,
c) flnančné vyčlslenie dQbrovalnej práce v prospech UČelu, ak nephšlo ku skutočnému vyplateniu
fnančných prostdedkov.

Čl. 4
Podmlenky použltla Prlspevku

(1) Za oprávnoné použitie Prlspevku sa považuje prevod finančných prostriedkov zo Samostatného
bankového účtu za účelom úhrady oprávnených výdavkov UčeIu podia tejto zmluvy
a) na účet dodávatera tovaru alebo služby,
b) na iný účet Prijlmatera, ak Prijlmatei prad poukázaním Prispevku na Samostatný bankový účet
uhradil z vlastných finančných prostriedkov výdavok na Učeb, najviac však v sumo určeno) V tojto
zmluve a najviac v sumo takto použitých vlastných finančných prostňedkov,
c) na účet Pdameho realizátora, ak tento z vlastných flnančných prostriedkov uhradil výdavok na Učel,
najviac však v suma určena) v tejto zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných Finančných
prosthedkov; všetky povinnosti a zmluvné závázky Primateia, rajmá v súvislosU s vyůčtovanim
Prlspevku ajeho zverejňovan[m, zostávajú v prípade takéhoto čerpania nedotknuté.

(2) Za oprávnené použitie Prispevku sa považuje len ten výdavok, ktorý je uhradaný v obdobt
od 01.01.2021 do 31.12.2022.

1 Smemica UEFA (Únia európskych futbalových asociácil) pro intaštruktúw štadiónov zraku 2010
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ČL5
Povinnosti a záväzky Prijlmateľa

(1) Prijlmatei sa zavázuje použlť Prispevok hospodáme, efektivne a výlučne na zabezpečenie
Učelu v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.

(2) Primater je povinný počas ceiej doby čerpania Príspevku mať vysporiadané závázky voči
Poskytovateraví. Uvedenú povinnost Poskytovateí skúma pred poskytnutím Prfspevku, a v pr(pade
zstenia powšenia tohto ustanovenia, nevykoná platbu Prlspevku až do času, kým Prijímateí preukáže
opak.

(3) Prlmateľ sa zavázuje bez zbytočného odkladu, najneskčr do 10 kalendámych dní, písomne
informovat Poskytovatefa
a) o každej zmene formálneho charakteru súvisiacej s Prijimateíom (napr. zmena kontaktných údajov,
štatutárneho orgánu. bankověho spojenla, stanov a pod.),
b) ak v priebehu roka, v Moran čerpá Prispevok, pre5tane spíňat podmienky spčsobiIosti Prljrmatera
verejných prostriedkov podfa 5 66 a 5 67 Zákona o špode.

(4) PrijímateI je povinný priebežne zverejňovat informácie o prijaU a spĎsobe použitia Prlspevku
najneskĎr do 25. dila kalendámeho mesiaca nasiedujúceho po kalendámcm mesiaci, v ktorom boji
prostriedky prijaté abbo použité, ak nevedla príjmy a výdavky na transparentnom bankovom účte.
Formu a spčsob zvere)ňovanla prijatia a použitia Prlspevku oznámi Poskytovatet Prijlmate!ovi
najneskórdo termInu poukázania Prispevku v kalendárnom roku.

(5) Prijlmater je povinný oznámiť Poskytovateíovi adresu webového sídla (s odkazorn na
prepojenie), na ktorom priebežne zvere]ňuje údaje o prati a spůsobo použitia Prispevku najneskůr do
15 dni po nadobudnutí účinnosti tejtc zmluvy.

(6) Prijlmater je povinný na základe písomnej žladosti Poskytovateľa alebo na žiadost orgánu
oprávneného na výkon kontroly podra osobitného predpisu2 predložit mu bez zbytočného odkladu
originál zmluvy, objednávky, faktúry alebo něho účtovného dokladu súvisiaceho S čerpanlm Prfspevku
pre účely kontroly.

(7) Prijlmateí je povinný vrátit nepoužité alebo nepotrebné finančně prostriedky ihneď po zistenl
tejto skutočnosti a bez vyzvania na účet, ktorý mu oznámi Poskytovateí. Ak sa kontrolou vyúčtovania
Prlspevku Poskytovaterom preukáže neoprávnené použitie alebo nečerpanle časti Prlspevku,
Prijlmatef vráti finančně prostňedky na účet, ktorý mu oznámi Poskytovatef. Prijimate!je povinný spolu
s vrátením nepoužitých alebo nepotrebných prostriedkov zároveň zaslat Poskytovateíovl avizo o
vrátení prostňedkov s uvedením Ich sumy a Učeiu, z ktorého sa vracajú, na tlačive. ktoré Poskytovater
zverejni na svojom webovom sídle.

(6) Prijlmater je povinný v tarmínoch do 15.02.2022 ado 15.02.2023 poukázat na účet
Poskytovatera 51<19 8180 0000 0070 0006 3812, Vs ao výnosy z Prfspevku, poskytnutého na základe
kejlo zmluvy, a zároveň zaslat v tomto termíne Poskytovateľovl avízo o sume poukázaných výnosov
na tlačive, ktorě Poskytovatef zverejnl na svojom webovom sídle. Pdjimateľ je povinný zaslat
Poskytovaterovi toto oznámenie aj v prlpade, ak Priimaterovi nevznikli výnosy z PrÍspevku.

(9) Prijlmater sa zaväzuje do 15. februára každého kalendámeho roka, nasledujúceho po roku, v
ktorom mohol čerpat Príspevok, zaslat na adresu elektronickej pošty Poskytovateľa
‚ziadosti.sport@minedu.sk‘ a v plsomnej podobe na adresu Poskytovatera uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy zoznam dokladov o úhrade výdavkov za plnenia (napr. tovarov, služieb, vykonaných prác),
dodaných Pnjfmateľovi alebo Priamemu realizátorovi, pil ktorých sa aspoň sčasti čerpali finančné
prostdedky z poskytnutého Príspevku a finančné prostriedky, určené na Spolufinancovanle Učelu

2 Naprlklad zákoně. 391199311 O Najvyššom kontrolnom úrado Slovenskej republiky v zneni
neskorších predpisov
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(ďalej len .Vyúčtovanie“). Vyúčtovanie predkladá Prijimate! osobitne za každý kalendámy rok použitia
Prlspevku. PrUimateT Je povinný spolu s Vyůčtovaním prediožiť kápla dokladov uvedených vo
Vyúčtovaní a doklady o ich úhrade, PrImater dbá pň vypíňanl zoznamu dokladov podľa pwej vety na
to, aby suma výdavkov podra vyplnených dokladov bala rovná súčtu finančných prcstriedkov
čerpaných z Prispevku, a aby zaznam dokladov obsahoval údaje v nasledovnom rozsahu:
a) dátum úhrady,
b) originálne číslo účtovného dokladu (fia interné čislo evidencie dokladu u Prijlmatera),
c) popis uhradeného plnenia, ktorý ho neskreslene identifikuje,
d) plný názov právnickej osoby v prlpade, ak dodávaterom plnenia je právnická osoba,
e) obchodně meno fpickej osoby v prlpade, ak dodávateľom plnenia je fyzická osoba - podnikater,
f) hodnota uhradeného plnenia vrátane DPH v prlpade, ak Pn]lmateI alebo Priamy realizátor nemá
nárok na odpočitanie DPH, inak hodnota bez DPH,
g) mano, priezvisko, funkcia a podpis osoby, ktorá schválila Vyůčtovanie, a ktorá Je oprávnená
v súlade so stanovami na podpis wůčtovania a dátum schválenta Vyúčtovania,
h) mano, priezvisko a teleíánne číslo kontaktnej osoby pra Vyúčtovanle.

(10) Ak Poskytovater kontrolou zistí nedostatky v predloženom Vyúčtovaní, zašle Prijlmateíovi
pokyn na jeho opravu. PriJimatet sa zavŠ2uje zaslat‘ najneskör do W kalendámych dní odo dňa jeho
dowčenia opravené Vyúčtovanle Poskytovatetovi podra jeho pokynu.

(11) Prijimater sa zaväzuje doručit Poskytovatelovi Vyúčtovanie podra bodu 9 tohto článku na
íorrnulároch/tlačivách a vo formáte, ktoré Poskytovatel zverejnl na svojom webovom s[dle. Tlačivá
budCi obsahovat aj
a) čestné vyhlásenie, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé, boli zaslané včas, spásobom
dohodnutým v tejto zmluve a bolí podplsané osobami, ktoré bali oprávnené vykonat prĺslušný právny
úkon v mane Pňjímatera,
b) súhlas Phjlmatera So zhromažďovanlm, spmcovávanim a zverejňovanlm poskytnutých údajov.
Poskytovateí zverejňuja Vyúčtovanie na svojom webovom sídle alebo na špcrtovom portáli.3

(12) Prijlmater je povinný viesť o pcskytnutoni Prispevku v zmysle tejto Zmluvy účtovnú evidenciu v
súlade s osobitným zákonom‘. Prijlmater, ktorý nle je osobou povinnou v zmysle osobitného zákona4,
musí počas piatich rokov odo dňa podpísania tejto Zmluvy uchovávat všelky účtovně doklady.
sůvisiace s realizáciou účelu podra tejto Zmluvy.

(13) Prijlmater sa zaväzuje do 10 kalendámych dni po nadobudnutl účinnosti zmluvy umiestnit logo
Poskytovateía (ďalej len .Logo) na svojom webovom sídla na mieste viditeínom pri prvom načítaní
úvodnej stránky, smerovat ho ako hypertextový odkaz na adresu http://w.mlnedu.skiregister
poskytnutych-fnancnych-pmstdedkovI až do skončenia lehoty na použitie transferov. Logo má
rozmary minimálne 120 x 240 bodov a Prijlmater na ňom uvádza rok a aktuálnu sumu poskytnutých
prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2021. Gral2cké znázomenie Loga je nasledovné:

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA. VFDY.

- VÝSKUMU A SPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prasúledky zc štálncho rozpočtu na Spad
vraku 2021: 750 OC0OQ eur

Futbaiavý Stadión v Líptovskom Mikuláši

(14) Ak orgán, oprávnený na výkon kontroly podra osobitných predpisov, vykoná kontrolu použitia
Prispevku poskytnutého podía tejto zmluvy, Prijimateí sa zaväzuje zaslat Poskytovatelovi bez
zbytočného odkladu
a) protokol/správu o výsledku teJto kontroly,

5 82 ods. 2 plsm. j) Zákona o športe, www.sportgov.sk
zákon Č. 431i2002 Z. z. o účtovnlctve v zneni neskoršlch predpisov
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b) prijaté opatrenia na odstránenle zistených nedostatkov,
c) správu o splnení pňjatých cpatrení. ‚

(15) Prímater se zaväzuje, že počas doby realizácle Učelu do 15. febwára kalendárneho roka,
nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol poskytnutý Prispevok, bude písomne Informovat
Poskytovateía o priebehu výstavby. Súčasťou pisomnej informácie bude stručný popis a rozsah
vykonaných a realizovaných prác.

(16) PrÚi‘matef sa zaväzuje, že on sám, ako aj každý Priamy reaľizátor, bude v celcm procese
realizácie Učelu postupovat podra zákona Č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonav v znení neskoršich predpisov.

(17) Prijimater sa zaväzuje, že Účel realizuje tak, aby
a) v plnom rozsahu zodpovedal prístušným ustanoveniam tejto zmluvy, a V tejto súvislosti zabezpeči,
aby prlslušné kolaudačně rozhodnutia o povoleni užívat‘ Štadián, a pripadne jiné mzhodnutia alebo
povolenia vyžadované k riadnemu prevádzkovaniu Štadióna nadobudri právoplatnost‘ najneskčr do
31.12.2023,
b) pri všetkých sůvisiacich Člnnostlach s Účelom (vypracovanie projektovej dokumentácie, samotné
stavebné práce, a podobno) nedošlo k zwšeniu funkčného športoviska, ani jeho akejkoivek Časti; pro
odstránenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, že prl realizácü Učelu může dočasne důjst k
obmedzeniu funkčnosti špofloviska, ktoré však musí byt po realizácii Učelu bez zbytočného odkladu
sfunkčnené minimálne v rozsahu ako pred realizáciou Učelu, najneskůr však do Času právoplatnosti
prislušného koiaudaČného rozhodnutia o povoleni užívat Štadián, abbo mého rozhodnutia abebo
povolenia vyžadovaného k riadnemu prevádzkovaniu Štadiána.
Ustanovenie podra písmena b) tohto bodu sa použije, len ak nie je v rozpore s požiadavkaml na
Štadión pr[slušnej kategórle podľa Smernice UEFA.

(18) Primater sa zaväzuje, že:
a) zabezpeči, že Štadión bude počas 10 rokov odo dňa právoplatnosti jeho kolaudačného rozhodnutia
splňať požadované vlastnostI a podmlenky pre infraštwktúru fulbalových štadiónov v súlade s
platnými právnymi predpismi SR, smemlcou UEFA platnou v čase podpisu tejto zmluvy a touto
zmluvou,
b) zabezpečí, že Štadián bude počas 10 ‘okov odo dňa právoplatnosti jeho kolaudačného rozhodnutia
využívaný na špodové, spoločenské a kultúme podujatia,
c) zabezpečí, že Štadián bude počas desiatich rokov odo dňa právoplatnosti jeho kolaudačného
rozhodnutia v prevádzky schopnom stave, žiadnym spósobom neobmedzujúcim jeho využitle podra
tejto zmluvy,
d) počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Štadióna bude písomne
informovat Poskytovatera o každom zamýšranom prevode vlastnickeho práva, či o lnej formo
scudzenia vlastnicWa k Štadiónu a o novom vlastnikovi, a to vopred minimálne 60 dni pred dňom,
kody má dčjst k uzatvorenlu zmluvy o prevode vlastnictva či inej listiny o scudzeni,
e) počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Štadióna bude obdobne
pisomne informovat Poskytovatera aj o každej takej skutcčnosti, ktorá může alebo by mohla mať za
následok prechod vbastníckeho práva k Štadiónu (napriklad na Štadlón bude začaté abbo vedeně
exekučné konanfe a!alebo mé konanie majúce obdobný dosah a účInky/následky), a to bezodkladne
potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvie,
1) Štadión bude počas 20 rokov odo dňa právoplatnosti jeho kolaudačného rozhodnutia bezodplatne k
dispozicii (s výnimkou služieb spojených s uživanim priestorov) pre potreby štátnych špodových
reprezentácil Slovenskej republiky vo futbale (od mládežnlckych kategádl až po seniorské) a na
organizovanle šponových sútaží, športových podujati a špodovania deU, žiakov a študentov podra
požiadaviek Poskylovateta; podmienky tohto bezodplatného uživania (terminy a rozsah využitia
Štadióna) budú stanovené osobitnou zmluvou medzi Primaterom a majiterom Štadióna tak, aby
neboli v rozpore s podmlenkami, stanovenými touto zmluvou o poskytnutí Prispevku Prímateíovi.

strana 5ľ?



Či.y
Kontrota a sankcle

(1) Pňjimatei umožní Poskytovatelovi a orgánu oprávnenému na výkon kontroly podle osobitného
predpisu5 vykonat kontrolu použitia Príspevku.

(2) V prfpade, ak zo strany PrimateTa dójde k porušeniu povinnosti podIa Čl. 3 bod 2, 3 a Čl. 4 bod
1, 2, považuje sa to za poskytnutte aiebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným úČelom,
a tým za pomšenie finančnej disciplíny v zmysle 5 31 zákona Č. 523/2004 Z z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a dopineni nektorých zákonov v znení neskoršlch predpisov
(ďa!ej len ‚Zákon o rozpoČtovýth pravidlách verejnej správy‘).

(3) Ak Prijímater poruší povinnost stanovenú v bode 2 tohto Článku a neoprávnene Čerpané
prostdedky z Prtspevku nevrátl najneskbr do 10 kalendárnych dni odo dňa vyzvania Poskytovatelom,
Poskytovatel bude postupovat podía g 31 ods. 3 Zákona o rozpočtových pravidiách verejneJ správy.

(4) Prijimater berle na vedomie, že v prípade ak z jeho strany dójde k powšeniu záväzkov podra Čl.
5 bod 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 a 13, je povinný najneskůr do 10 kalendámych dní odo dňa
vyzvania Poskytovateiom splnit zmluvnú povinnost. V prípade powšenia tejto povinnosti je
Poskylovatei oprávnený uložit pokutu od 200 eur do 10000 eur v závislosti od závažnosti powšenia
a dížky trvania protiprávneho stavu.

čl.8
SpoloČné a záverečné ustanovenla

(1) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou alebo
Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, sa spravujú ustanoveniami zákona Č. 4011964
Zb. Občiansky zákonnik v znenl neskoršlcb predpisov.

(2) Prijímatef baria na vedomie, že ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté povinnosti
vyplývajúce Prijimatetovi z ostatných všeobecne závázných právnych predpisov upravujúcich fjnanČnú
disciplinu so štátnym rozpoČtom.

(3) Zmluvně strany se dohodli, že menit a doptňat túto zmluvu možno len po vzájomnej dohoda
íormou plsomných a očíslovaných dodatkov, ktoré se stávajú neoddeliteFnou súčastou tejto zmluvy.
Návrh na uzaWorenie dodatku Poskytovatel zasiela elektronicky na emailovú adresu Prijimateía
uvedenú v záhlavl tejto zmluvy. Prlmater zasiela návrh na uzatvorenie dodatku na adresu
elektronickej pošty Poskytovatera “ziadosti.sport@minedu.sk‘.

(4) Na účely tejto zmluvy sa dowčenlm považuje doručonie pisomností na adresu Prijlmateía
a Poskytovatele určenú pil označení zmluvných strán. V prip.de, ak se zásielku dowČovanů na takto
uvedenú adresu nepodarl doručit, považuje sa zásielka za dowČenú dňom, kedy sa vrátila
odosielatefovi.

(5) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. z ktorých po podpise oboma zmluvnými
stranami Poskytovatel dostane dva rovnopisy a Primateí jeden rovnopis.

(6) Prijlmatel na znak súhlasu zašle podplsanů zmluvu bez zbytočného odkladuPoskytovatelovi.

(7) Poskytovatel zverejňuje zmluvu v Centrálnom registri zmlúv.8

Naprlklad zákon Č. 3911993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znenl
neskoršfch predpisov, zákon Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

G 5a zákona Č. 21112000 Z. z.c slobodnom pristupe k infnrmciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o sloboda infomiácli) v zneni neskoršich rredpsov
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(8) Zmluvné strany po prečltanl tejto zmluvy vyhlasujů, že Jej obsahu porozumell, tento zodpovedá
skutoČnému prejavu ich vůle a na znak vzájomného sůhlasu Iii podpisujú.

(9) Táto zmluva nadobúda platnost dhom Jej podplsanla obidvoma zm)uvnými stranami a ůčiflflDSť

dňom nasledujOdm po dni jej zverejnenia v Centrálncm reglstri zmlův.

za Poskytovatera:

27. 11, 2017

JI
Martina Lubyová / U

ministerka školstva, vedy, výskumu Športu
Slovenskej republiky

za Prljfmatea:

Dňa 3o.4o.Zofl-

Ján Kováčik -

prezident
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087If20L7J Ccntrólny registcrzmlúv
PRÍLOHA Č. S

voz
cvaMuw REoirU DUSY

Úrad vlády Slovenskcj republiky
Námesue slobody 1, 613 70 Bratislava
Telerán: 02/57295 111, Fax: 02/52497 595
lnfoovlada.gcv.sk www.crtgov.sk

Zmluva Č. 0871/2017/SŠSŠ o poskytnutí príspevku za štátneho
rozpočtu na národný športový projekt „výstavba, modernizácia a
rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu“
prostrednictvom rozpoctu MSVVaS SR

Dturn:

Dátum zverejnenla: 28.11.2017
Dátum uzavretla: 27.11.2017
Dátum účinnostI: 29.11,2017

Dátum platnosti do: neuvedený

Priloha:
-

____

v‘7narqď prostrednictvom rozpočtu
MVVaŠ SR - 299.57 kB

S,
_5ttHt — —

Zmluya Č. 0871/2017/5555 o
poskytnuti priqnevku Zo šttneho
rozpočtu na námdn nortov* nrnjekt
..Wstavba. mpdprnlZrlp a rekonštnikcla
špprtny*i infratruktúrv náradnéhn

Dodávateľ: Slovenský futbalový zvt
Tomišlkova 30C, 821 01; BratIslava 2

ičo: 00687308
Názov zmluvy: Zrnluva Č nji7 so poský nítí priipeku zoštátneho rozpočtu na

národny špurtový projekt „vystavba, modémlzácla a rekonštrukcia
športoveJ Infraštruktúry národného významu“ proétrednlcwom rozpočtu
MšW.šSR

číslo zmluvy: 0871/20i7

CR2 ID: #322a912
Posledná zmena: 28.1t2017

Cenove pínenle

Zmluvne dohodnutá Člastka: 750 000,00 C

Návrat soäť

Celkává Člastka: 750 000,00 €

_

Ľ

IdéhtádazmJuvY:j
.

Typ: Zmluva
Rezort: MInIsterstvo Škoistva, vedý, výskumu a Šporu SR

Objednávateľ: MinIsterstvo Školstva, vedy, výskumu a Špoitu SR
Stromová 1, Bratislava1 81330

ičo: 00164381

bups.i/nnv.cTz.gov.sWindcX.php?ID32209I2pgt3[04. 12.20178:55:43]
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Rámcová dohoda

uzaWorená podľa 11 a 64 zákona č. 2512006 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene
a doplnenf nlektorých zákonov (v znení neskorších predplsov) a zákona Č.

51311991 Zb. Obchodný zákonnIk
medzi týmIto zmluvnýml stranami (ďalej len dohoda)

Názov; Slovenský futbalový zväz
Bidlo: Trnavská cesta 100

Bratislava - Ružinov
Psč: 621 01
V mene kterého koná: Ján Kováčik, prezident
ičo: 00687308
IČDPH: 2020898913
Benkové spojenle: SLSP, a.s.
Čislo účtu: 5017019990I0900
Reglstrácia: Ministerstvo vnútra SR, Č.: WSÍ1.909190-91
Č. tel.: 02/48206000
(ďalej Ion ‚Objednávater)

a

Názov: SEDASPORT, s.r.o.
Bidlo: Staromyjavská 1031/14

907 01 Myjava
Slovenská republika

Zastůpený: Pavol Švancara, konatef
Zaplsaný: v Obchodnom regishl Okrasného súdu TrenČln

Oddiei: Sro, vložka Č.:18797iR
Bankové spojenle: Sberbank Slovensko, a.s.
Člslo účtu: 400 105 450013100
IČO‘ 36315788
DIČ: 2020189556
ič DPH: SK2020189556
(ďalej len %hotovitet‘)
(spoločne ďalej tiež ako “zmluvné strano

uzaviBrajú nasledovnú dohodu

Článok I

Úvodné ustanovenla

1. Zhotoviter sa zavazuje mať počas trvania tejto dohody uzaWorenú poistaú zmluvu týkajúcu sa
zodpovednosti za Škodu spÓsobenú tretlm subjektem svojou Činnosť s výškou poisUiej sumy mlnimáine
vo výška zmluvnej ceny dlela. Túto poistnů zmluvu Zhotoviteľ predloži v kópH Objednávaterovl pri podpise
tajte dohody aRo sůčasť tejto dohody a je povInný Informovat Objednávatera o akelkoľvek významnej
zmene v polstnej zmluve.

2. Zhotoviter vyhlasuje, že 1° odborne spÓsobIIý zabezpečit‘ realizáciu predmetu tejto dohody, Čo proukazuje
prlIoženým oprávnenlm na podnikanle.
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3. Zmluvné strany prehlasujů, že sú si vedomé tej skutočnosU, že táto dohoda je rámcovou dohodou a po
uskutočnení rokovaní s jednotlivými zšstupcami missi definovanými v prislušnom uznesenl vlády SR a po
deflnltivnom stanoveni rplest, kde prebehne reailzácia rekonštwkcle a modernizácle futbalového
štadlóna. bude podFa iejto rámcovej dohady uzaNorená Zmluva o dlelo (dalsj len ZoD) na ten ktorý
konkrétny šdl6n medz% ůspešným uchádzatom (ZhotovlteIom) a prisiušným vlastnlkom!nájomcom
štadlána, ktorý bude na základe Zmluvy o spolupráci s Objadnávateľom pre účel realizácie konkrétneho
dlela vystupovať ako zmluvná strana - Objednávater (daiej len .Objednávater ZaD‘). PodpIs ZaD zo
strany Objednávateta ZoD je podmlenený podplsom Zmluvy o spolupráci s Objednávatefom.

4. Obsah ZoD na konkrétny štadián musi odzrkadrovar zmluvné podmienky tejto rámcoveJ dohody
a vzorové zmluvné podmtenky stanovené vo vzorovej zmluve o dlelo (nesmis byt s nimi v rozpore).

5. Dielom es pra účely tejto rámcovej dohody (ďalej aj .dohoda“) a jednotlivých ZaD na konkrétne štadlény
razumejů všetky práce a služby definovaně v tejto dohoda, ako aj dodávka a montáž montovaných tiibin
a sedadlel futbalového štadlóna.

6. Zhatvitef sa zavozuje po podpise príslušnej ZaD dodat‘ Objednávaterovl ZaD dlelo na svoju
zodpovednosť v rozsahu a za podmlenok dohodnutých v tejto dohode, jednotlivých ZoD a ich prilohách.
Objednávatet ZoO se zavozuje dlelo prevzlar a zapiatlť Zhotovltetovl cenu za dlelo vo výška a spĎsobom
tak, ako je to bližšte špeciflkované dala) v tejto dohade.

7. Mšestom plánovanej realizúcie prác sů nasledovně mlesta:

a) Tmava - podfa kritérii UEFA štadlány kategórie 4,
b) KošIce, Prešov, Nitra, Trenčln, Banská Bystrica, Dunajská Streda - podľa kritériI UEFA štadióny

kategórle 3,

c) Levice1 Prievidza, Dolný Kubin, Toporčany, Zvolen, Podbrezová, 3ardejov a Humenné - pod(a
krItérii UEFA štadióny kategórie 2,

d) Poprad (Nárcdné trénlngové centrum Slovenského futbalového zváni) - podía kritérii UEFA
štadién kategórie 3.

8. V prlpade nevybudovanla futbalového štadlóna podfa rozpisu uvedeného V bode 7 z důvodov
zapríčlnených nle na strana Objednávatera zabezpečí Objednávateľ výstavbu futbalového štadlóna
mlnlmálne rovnakej kategóda v mom mestefobcl, kde táto zmena je podmlenená schválenim vlády,
realizovaným uznesenlm vlády Slovenskej republiky. Objednávalef si v takomto pripade vyhradzuje právo
zmenlť mlesto reallzácle stavby. Ak vláda takéto rozhodnutle neschváli, dolácla bude krátená ůmerne k
zmane rozpisu uvedenom v bode 7 a hodnota zákazky móže byt‘ z tohto důvodu ůmeme znižená.

Článok II

Pradmet rúmcovrj dohody

1. Predmeiom taita dohody Je reaHzécla dlela (výstavba tribún na štadiónoch a s tým spojené):

a) vypracovanle projektoveJ dokumentěcie v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia
na výstavbu tribúny ItribúW,

b) vypracovanle statického výpočtu sůvisiaceho $ umlestnenim tdbúny na danam mleste,
c) zhotovenle trlbúny (Jej jednotlivých časti, resp. komponentov), dovoz tdbůny Uei časti) na mleslo

určenla,

d) prlprave stavenlska nevyhnutného pra montáž a osadenle trlbúny,

e) montáž Wbůny na mieste podra projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia,
ktoré zabezpečl Objednávala! ZoD

fl dodávka všetkých zákanom vyžadovaných dokiedov a prlpadných cerUlikálov viažuclch se ku
konštwkcfl trlbúny (tňbún),

g) stanovenie stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona

h) stanovenie autorského dozoru nad súladom realizácie stavebných prác s projektovou
dokumentáciou
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2. Obchodně a platobně podmlenky platné pre vetky ZoD sú stanovené v mlnlmáine nasledovnom
rozsahu:

• Predmetom jednotlivých ZaD bude spracovanle návrbu, statického výpočtu, výroba, dodávka a
montáž konštrukcil, ako aj prlprava všetkých podkladov a projektovej dokumentácte potrebných
k vydanlu 5tavebného povolenia a kolaudačného rozhodnuUa k výstavbe trlbún, vrátana projektu
založenia Wbún (základov), pričom ObJednávater ZoD zabezpečí vypracovan?e
hydrogeologického prieskumu podložla trlbůn, prlpmvně stavebné práce, tj. bůracie práce,
prlpmvu podkladu a výstavbu zákadov tribůny. ako aj lnžinlersku činnost za účelom vydanla
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia a s tým sůvisiaclch dokumentov (najmä
vyjadrenla správcov slati, vyjadrenla všetkých Qčastnlkov stavebného a kolaudačného konanía
apod.).

• Návrh a statický výpočet jednotlivých tňbůn predložl Zhotoviteľ do 30 dni od obdržanla
geologického prieskumu a geometrického piánu pro prislušný štadlón od Objednávateta ZoD,

• Predmetom jednotlivých ZoD bude Uež denovan(e zoznamu lehů! (termínov) týkaJůclch se času
odovzdanla projektovej dokumentácle k výstavbe tribún, času zahéjenla montážnych
a stavebných prác, času odovzdania dlela (trlbůny), pripadne času reailzácle jednotlivých prác
na dlete.

• Projektová dokumentácia, ktorú má Zhotovitet odovzdať v iehote určenej ZoD mÖže byť
odovzdaná Objednávatefovl ZaD Ion s predchádzajúcim sůhiasom Objednávateľa.

• Objednávateť ZoO uhradí faktůru prevodným prlkazom na ůčet Zhotovitele do 30 dni odo dňa
domčenla faktůry vystavene Zhotovttetom.

• Faktúra musl obsahovat‘ všetky náležitosti daňového dokladu. V prlpade, že bude obsahovar
nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávatel ZoD oprávnený do 7 dní faktŮw vrátit
a Zhotoviter je povinný faktúw podra charakteru nedostatku opmvlť, doplnlť alebo vystavlť novů.
V takom prlpade Sa prewši lehota splatnosti faktůry a nová začne Cbjednávateľovl ZoO plynúť
prevzatlm nového, resp. upraveného daňového dokladu, Vo vrátenej faktůre Objednávatefa ZoD
vyznačí dóvod vrátenla. Druhá zmluvná strana vykoná opravu vystavením novel faktúry. Ak
Objednávater ZoO vráti nesprávnu faktůw druhej zmluvnej strana, prestáva bežať pÓvodná
lehota splatnosti, Celá lehota splatnosti piynle opar odo dňa doručenla novo vyhotovonej faktůry
Objednávalelovl ZaD.

• Zhotovitel mčže Objednávaterovi ZoD fakturovať len cenu skutočne zrealizovaných prác vo
výška kaikulovanej ceny vo •výkaze výmď. ktorý bude spraccvaný a ocenený v sůlado
s ponukou Zhotovilefa, a ktorý bude Worlť nedelite(nú prllohu každe] osobitnej ZoO,

• Zálohové platby ani platba vopred sa neumožřiujú.
3. Zmluvné podmlenky platné pre všetky ZoD sú stanovená v minlmálne nasledovnom rozsahu:

• Dlelo a všetky ostatně práce budů vykonané v sůlade S projektovou dokumentácfou
vypracovanou zodpovedný pmjektantom Zhotovlteía.

• Lehota dodanla dlela bude stanovená na základe kapacity konkrétnej tdbúny pomeme voči
lehote dodanla (výstavby) kamptetnel konštrukcfe 8-radovej tribúnyv tvare U.

• Pd stanoveni lehoty dodania dlela nusl Zholovltet vychádzar Z Času montáže tribúny
s kapacitou mlnimálne 2000 sedadiel a z lehoty výstavby tak, akc 1cl, uvledol vo svojej
ponuke.

• Konštrukcla trlbúny, jej hmotnosť a objem priestow pod tribúnou, ktoré Dudů Špeciflkované
v ZoD, musla byť v súiade s ponukou predlotenou uchádzačom a súťažnýml podkladmi.

• Podmlenky reallzácla dlela: podIa stavebného zákona v platnom znenl a projektovej
dokumentácla

• Vlastnicke právo na dlelo uskutočnené podIa podmlenok Špeclfikovaných v ZoO prechádza na
Objednávatefa ZoO po uhradení ceny.
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Zodpovednosť za vady: Zmiuvné strany se budů riadlť ustanoveniami Obchcdného zákonnlka
o vadách tovaru a vadách dlela. Zhotovlteľ zodpovedá aj za prlpadné chyby v projektovoj
dokumentácli k výstavbo trlbún a za vady spósobené subdodávateímb

• Zmiuvné pokuty a úroky z omeškania: Zmluvnů strany sa dohodil na týchto zmiuvných
pokutách:

o prl nedodržanl dcdacej lehoty dohodnuto) vjednotiivej ZaD je Ob)ednávateT ZoD
oprávnený uplatnlť si voál Zhotovitelovi zmluvnů pokutu vo výška 0,05 % z ceny
neuskuločnených prác za každý, aj začatý deň omeškanla. Zhotovlte! sa nedostáva do
omeškanla so svojlm pinením, ak Je omeškanle spósobené akýmlkofvek prekážkaml na
strane Qbjednávateía Z0D, ktoré zabraťiujů ZhotoviteTovl dodržať termin reallzácle dlela,
najm nedodržením termínu odovzdania stavenlska. Zhotovlteľovl. nedostatočnou
stavebnou pňpravenosfou Objadnávatera ZaD alebo neposkytiutlm rladnej a váasnej
súčinnosU ObjednávateFa ZaD pri reallzácTi dlela a pod.,

o prl omeškanl ObJednávateia ZoO s úhradou riadne vystaveno) faktůry mé Zhotovltet
právo požadovať za každý, aj začatý doň omeškania, zmluvnů pokuw vo výške 0,05 %
z ceny neuhradenej faktúry.

• ZaD je možné dopilať abbo menlr výhradne formou plsomných dodatkov v súiade
$ ustanovenlm ba zákDna Č. 2612006 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni
nlektorých zákonov znenl neskoršich právnych predpisov (ďaleJ len „zákon o VOM), podplsaných
zmluvnými stranami,

• Obvody odstůponIa ad ZaD: podstatné powšenie zmluvných povinnosti definovaných
v jednotlivých zmluvách o dlelo a pckial si Zhotovitel abbo subdodávatel nesplnla svoje
povinnostI uvedené v jednotlIvých ZoO,

• Za podstatně porušenle zmiuvných povinnosti je považovaná napr. realizácla prác v rozpore s
požiadavkaml na kvalitu a nezjednanie nápravy ani v primeranej doba k tornu poskytnutej,
prekročenie termínu dokončenia dlela Zhotovitelcm o viac než 30 kaiendárnych dní, omeškanle
So zmluvne dohodnutými terminml reaHzácle prác, porušovanle právnych predpisov platných na
územi Siovenskej republiky a omeškanle Cbjednávatera ZaD s úhradou splatno) faktúry o viac
než 30 kalendámych dni.

• Súčasťou (prQohou) každej ZoB bude mlnlmáine nasledovné:
priloha Č. I — Technické špeclflkácle predmetu zákazky
priloha Č. 2 — Výpis z Obchodněho registra Okresného súdu TrenČin.

vložka Č. 18797/R, oddlel: Sro,
priloha Ö. 3 — Výkaz výmar (poloikovltý rozpočet) Zhotovltera na prlsiušný Štadión
priloha Č. 4 — Projektová dokumentácla pro stavebně povolenle na prlsIuný štadián
prIioha Č. 5 — Zoznarn subdodávok a subdcdávateiov (ak je známy)

Čiánok tli

Cena dlela

Celková cena za riadne dokančenle a odovzdanle celého dlela predstavuje Člastku

25457000 EUR bez DPH

Celková cena je dohodnutá ako cena maxlmálna a neprekračltetná, na ktorú už nemá vplyv lnflácla, zmena
dal a dovozných pdrážok, anI Ině objektlvne prlčfny pokiaľ dala) nle je uvedené niečo mé. Celková cena bude
uhradená v Slovensko) republiko v mens Euro. ObjednávateT si vyhradzuje právo zmeniľ celkovú cenu dlela
v súiade sál. I, ods. 8 8 v prlpade, ak by došlo k zmene kapacity štadlóna, klaM má vplyv na hodnotu
zákazky. Objednávateř si vyhradzuJe právo úmerne znržif celkovů cenu dlela v prípade, ak by došla k zmene
technických parametrov v nadváznosll na zmenu zámoru výstavby konkrétneho šladiána, ktorá má vplyv na
hodnotu záka2ky.

Celková cena dlela ku dilu uzavretia tejto dohody je také, aká bola uvedená v pcnuke Zhotovlteta ku dilu
predkladanla poriúk. Pro celkovú cenu dlela je závázná jednotková cena na 1 sedadlo na prislušný typ trlbůny.

Poklaf nle je v tejlo dohade uvedené risk, celková cena zahtňa všetky náklady na rladne vykonanle dlela

YÁ ‘f
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najmá vrátane;
a) všeUcých nákladov na vybudovanle zadadenla stavenlska, ktoré 51 Zhotovltet vybuduje, na jeho

údržbu, prevádzku a vypmtanle,
b) nákladov na preukazné skúšky a vyhodnotenle akostl, nákladov na pripadné vzorky,
c) nákladov na projektovú dokumentáclu, výrobnů dokumentáclu, dokumentáclu skutočného vyhotovenla

dlela, reahzáclu prlpadných detallov nezachytaných v proJektovaJ dokumentácH,
d) nákladov na dopravu a coiné poplatky,
e) nákladov na odvoz prebytcčného materiálu, odpadu z reallzáoie dlela,
fl nákladov na zabezpečenie pracovnýcfl kapacita Ich odmenu, ubytovanle stravu a dopravu, odvody na

sociálne a zdravotn6 poistenie, dana a všetko ostatné, čo má za zamestnanca zaplatit‘,
g) nákladov na elektrlcků energlu,
h) nákiadov spojených so zárukou,

1) nákladov na polstenie,

j) nákladov na zabezpečenle BOZP a Opp,
k) nákladov na odborné posudky, csvedčenla, skúšky a meranla, ktorými bude powrdené splnenle

parametrov uvedených v zmtuvnej dokumentácli, akc aj nákladov na všetky skúobné meranle,
kontrolu, odborný dohrad, meracie zarladenla a pomůcky,

1) nákladov súvlslaclch ao splnenim vŠetkých povinnosti na zabezpečenle bezpečnosti cestnej premávky
vočl tretlm osobám, obzvlášť pil použivanl verejných alebo sůkrcmných dest, pozemkov a mriadonl
pre prevádzku staveniska, ako aj náhrada všetkých škód, ktorá vznlknů stavebnou prevádzkou
a powšenlm bezpečnostných predplsov pil prevádzke na pozemných komunikáciách tretim osobám,
za predpokladu oslobodenia Objednávatera ZolJ od akéhokoívek wčenia, popr. nároku Úetlch osůb.

Objednávateľ Zoo sa zavázuje zabezpečit na vlastně náklady pra zflotovllera pil realizácii dlela v mleste
pinenla

a) ukončenie všelkých prlpravných práv na mleste reallzácle dlela tak, aby nemohlD vznlknúť
nebezpečensWo poškodenta dlela v důsledku takýchto práv, vyčistenle mlesta reallzácle, a to aj
v prlpade obzvlášť zložltých základových pomer v prlpade potreby proložit kolldujúce inžlnlerske slete
a v podobných prlpadoch,

b) uzamykate(nů mlestnosť na náradle a spoJovaci materiál s rozmermi mln!málno 2x3 rn,
c) strážený pňestor (betónovú plochu) na zloženie, usMadnenle a predmontáž kompletneJ dodávky

tovaru počas reallzácle montážnych a stavebných práv,
d) priame napoJenie na sleť eiektdckej anemie (napšue 220V, 380V), vrátane osveuenla a samostatného

meracieho zarladenia za ůčelom meranla množswa odobmneJ eiektdckej energie dodávaterom.

článok IV

Zmluvné podmlonky

1. Objednávateľ vyžaduje uvedenie podielu subdodávak na plneni jednoulvých ZaD podFa 9 32 ode. 3
zákona o VO a zoznam subdodávalerov k diolu vrálane pmdmetu subdodóvok, ek Jo známy. V pdpade, aR
Zhotoviter neuvadle v zozname subdodávate!ov všetkých možných subdodávaterov, Objednávater si
vyhradzuJe právo odsůhlasit výber subdcdávatela mlnlmálne 10 dni prad uzavretim zmluvy o subdodávka.
ro isté plsti, ak Zhotovlter bude cholet zmanu‘ subdodávatera uvedeného v Zozname subdodávateľov.

2. Vyššie uvedené ustanovenie platí aj v pripade, ak uchádzač uvedla podleJ subdodávok vo výško O %‚
S v priebehu pinenia rámcovej dohody bude potrebné reallzovať zmluvu formou subdodávky.

3. Každý subdodávateť musí v čase plnenia splňar podrnlenky účasti padTa 9 26 ods. 1 zákona o VO.
a najneskůr 5 pracovných dni prad začatirn realizácie prác sůvlslacich so subdodávkou musl predložlt
Objednávate$ovi všetky relevanrné doklady, uvedené V 5 28 ods. 2 zákona o VD. Tleto doklady nie je
možná nahradIt‘ čestným prehlásenlm.

ČlánokV

Zmena, odstipenle od rámcovej dohody

1. Tůto dohodu je možné zrnenlt‘ ba plsomnými obojstranne odsúhlasenýml dodatkami k rámcovoj dohodo
v sůlade s ustanovenim 5 iDa zákona o vereJnom obstarávanl v platnom viani a očisiovanými podra
poradových Čisel.

ťr
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2. má zápisy, protokoly apod. sa za zmenu tejto dohady nepovažulů. K platnosti dodatkav tejto rámcovej
dohody je nutná dohoda o prlslušných menených ustanoveniach.

3. Dodatky sa po podpisaní stávajů neoddeiitaTnou sůčasFou tejto rámcovej dohody.

4. Zmluvné strany sú oprávnené úd rámcovej dohody abbo ZoD odstůpit v prlpadoch podstatného
powšenla mluvy uvedených v zákone ainbo v mluvo. Podstatným powšenlm rárncovej dohody atebo
ZoO V miysie 345 ods. 2 Cbohodného zákonnika rozumle: napr. reailzácla prác v rozpore s
požiadavkami na kvalitu a nezjednanle nápravy ani v primeranej dobe k tornu poskytnulo], prekročente
terminu dokončenia dlela Zhctoviterom O vlec než 30 kaiendárnych dni, cmeškanle co zmluvne
dohodnutými terrninmi reahzácie prác, porušovanie právnych predplsov platných na území Slovenska]
republiky a omeškanie Objednávateta ZaD s ůhradou splatno] faktúry o viac než 30 kalendámych dni.

5. Ak nastanů na nlektorej zo chán skutočnostl brániace riadnemu plnenlu teJto rámcoval dohody, je táto
povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť druha] strana a vyvoiať mkovanie zástupcov oprávnených
k podpisu rámcavej dohody.

Čjánok VI

Všeobecné ustanovonia

1. NeoddeHternými prllohami tejto dohody sů:
• prlloha Č. 1 — Čestné prehiásenie Zholoviteta, že subdodávater plni alebo v Čase pšnenla zmiuvy

bude plnit podmienky účasU podra 26 ods. 1 zákona o VD (predkladá uchádzač v ponuke)
• prUoha Č, 2 - Výpis z Cbchodnáho registra Okrosného súdu Trenčín, vložka Č. 1 57971R, oddlel: Sro,

(predkladá uchádzač v ponuke)
• prlioha Č. 3 — Poistenle Zo zodpovednostl za Škodu min. vo výške zmluvnej ceny (predkladá iba

ůspešný uchádzač pd podpise rámcovej dohody)
prlloha Č. 4 — Cenová ponuka Zhotovltefa (predkladá iDa ůspešný uchádzač pri podpise rámcovej
dohody podťa prtlohy Č. I týchto SP)

• priloha Č. 5 — Zoznam zmiuvných partnerov — ObJednávaterov ZoD, s ktorými budů uzatvorené
jednotlivé ZoD (predkiadá objednávateí pri podpise rámcovej dohody)

2. Vzťahy touto dohodou neupravené sa riedla prisiušnými ustanoveniami zákona Č. 513I191 Z.z.
(Qbchodného zákonnika) a všeobecne závěznýml právnymi predplsmi SR.

3. Pro dowčovanie písomnosti medzi zmiuvnými stranami sůvisiacich s predmetom te]to rámcove] dohody
pleti, že plsomnosť sa považuje za dowčenů dňom je) faktickůho doručenla druha) zmluvnej strana.
Plsomncst sa tiež považuje za doručenú dňom, keď máme uplynle lehota na prevzatia si zásleiky na
pošle, 2 to aj v pripade, že sa adresát o uložení nedozvedei, Zésielka sa považuje za domčenú aj
v prlpado ůmyseinéhD konania adresáta mnjúceho za náslodok neúspotnó doručenlc pizomnosti.

4. Táto Dohoda Je povlnne zverej?ovanou Zmluvou v zmysia Sa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informáciám 2 o zmene a dopineni niektorých zákoncv (zákon o siobode informácll) v piatnom
zneni. Zmluvné strany berů na vedomle a sůhiasia, že táto Dohoda vrátane všetkých jej sůčastl a priloh
bude zverejnená na web stránka ObJednávatera v sůiade So zákonom.

5. Rámcová dohoda nadobúda piatnosť dňom jej podpisu obama zmiuvnými stranami a účinnost‘ dňorn
nasledujúdm po dni je) zverejnenla na web slránke Qb)ednávalefa.

6. Zmiuvně strany sa zavazujů, že všelky prlpadné spory, vyptývaJůce Z plnenia tejLo rámcovej dohody,
Dudů riešir prednostne rokovaniami o možna] dohode, inak v súlade s uslanoveniaml Dbchodného
zákonnlka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Čiánok Vil

Záverečné ustanovenla

1. Zmiuvné strany sa zavzujú nadit‘ sav plnom rozsahu ustanovenlaml tajIo dohody.

2. Dohoda, ako aj jednotflvé ustanovenia ZoD podra tejto dohody, se končla vzáJomným vyrovnanim
závázkov zmiuvných strán.

Ýfl
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Na záklnda tohto dodatku sa zvyšuje ročné poistné na P1 ó 6 482,00 EUR. Celková ročné

poislné predstavuje sumu 14 114,98 EUR, ktorájc splatná v štvrťročných splátknch vždy ku

dňu 01.01., 01.04., 01.07., 01.10. prislušného roka.

Poiswný platí alikvótne poistné
Bankové spojcnie:
Cislo účw
Konštantný symbol;
Variabilný symbol:

vo výška I 026,32 EUR na účet poisťovne:

Slovenská spadtel‘ňa
0175126457/
3558
0403047721

Zmeua predmctrwj poistnej zrnluvy sa dojtdnáva s t‘ičinnosCou od 04.08.2014.

Ostatně ČDSLŠ poistnej zm]uvy zostávajů nezmenené.

Zmluvně strany uzntvárnjů tento dodaiok slobodne a vážn, jeho obsahu porozumeli, na znak

čoho ho v troch vyhoioveniach vlaswonične podpisujů.

V Myjava, dňa 3.8.2014

trn

kia.

‘avol Svancara
knnaieľ

J

V Trnava, dňa_1.L2flIA....

Riadiceľ AG Trenčín

‘‚ľ
/IC.r

Ing. Ľubicu Matovičová
Špeciulista pre neživotné poistenie



PRÍLOHA Č. 44

Dodatok č. I k rámcovej dohodo
uzatvarenej podra 5 11 a 64 zákona Č. 2512006 Zz. O verejnom obstarávaril a C ZMBflS adopinenl nlektorých zákonov (v znenl neskoršlch predplsov) a zákona Č. 51311991 Zb.

Obchodný zákonnlk (d‘aleJ Ion „dohoda“)

Zo dňa 148.2014

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stsanam

Název: Slovenský futbalový zväz
Stdlo‘ Trnavská cesta 100

Bratislava - Ružinov
PSČ, 921 01
V -nene ktorého koná‘ Ján Kováčik, prezident
ičo 00687306
1ČDPH; 2020898913
Bankové spojenie: SLSP, as.
Číslo účtu; 5017019990/0900
Registrácia; Ministerstvo vnútra SR, č: WS/1-909/90-91
Č. tel.; 02143206000
(ďalej Jen .‚Objednávater)

a

Název: SEDASPORT, s.r,o,
51db. Staromyjavská 1031114

907 01 Myjava
Slovenské republika

Zastúpený Pavol Švancara, konateí
Zaplsaný. v Obchodnom regisiri Okresněho sůdu Trenčín

Oddiel: Sro, vložka Č:187971R
Bankově spcjenie $berbank Slovensko, a s.
čis:o účtu 400 105 45001310D
Čo. 36315788

Dič 2020189556
iČ DPH 51(2020189556
(ďaiej len ‘Zhotcviler‘)
(spoiočne ďalej tlež akc ‘zm(uvné strany‘)

ZnIiLIvné strany sa v súlade s Čiánkom V. ods 1 až 3 dohody dohodli na nasiedovnej zmene dohody.

1 V člänku I. odsek 7 dohody znie

‚.7 Miestoni piánovane) reallzácte prác sú nasladovné miesta

a) Trnava- podía kritérii UEFA štadióny kategórie 4.
i) Košice Prešov Nitra Trenčín. Banská Bystrica. Dunajská Streda - podra kritérii UEFA

Štadióny kategorie 3

c) Sereď. Prievidza. Skalica, Žiar nad Hronom Zvolen, Podbrezová. Bardejov a Humenné -

podía kritérii UEFA šiadióny kategáríe 2,

fl,
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d) Poprad (Národně tréningové centrum Slovenského futbalového zväzu) - podFa kritérii
UEFA štadión kategóríe 3.“

2 Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené a tento dcdatok tvori neoddeilteínú súčasťdohody a je vyttotcvený v štyroch rovnopisoch, pre každů zmiuvnů stranu po dvoch
vyhotovcnlach. Znluvně strany po prečitanl tohto dodatku vyhlasujů, že jeho obsahu
porozurneii, tento zodpoved skutotnému prejavu ich vĎle a na znak vzájomné)io sůhiasu hopodpisujů.

V Bratite/dňa R.4.1o4L V Braiislave, dňa .1. 10%

‚

Za Je náv teľa:

Já)2Čtkjť.ezIdentŠvancara. konate

L‘14



PRÍLOHA Č. fl..,

ŽIVOTOPIS

Ing. Marta GUTRAIOVÁ
adresa:,a ? Iáš

mobil

e—mail : r I

OSOBNĚ ÚDAJE narodená
•.‘fat_ Iq C%$fl 11 :±r nosť

ŠKOLSKÉ VZDELANIE: STREDOŠKOLSKÉ: SEŠ-zahr. obchod B.Bysthca ukoncené 1973

(cudzojazyčná korešpodencia a sekretárske práce)

VYSOKOŠKOLSKÉ: VŠE-OF B.Bystdca, ukončené 1979

(ekonomika služieb, spoiočného slravovanla

a cestovného ruchu)

PRIEBEH ZAMESTNANI: STROJÁRNE PIESOK Š. LMIKUĹÁŠ

referent odbytu I I rok

SPRÁVA SLOV. JASKÝŇ LMIKUL4Š

referentka pre edičnú a publikačnú Činnosf, sekretáhca /2 mhy

ZÁVODY 1.MÁJA Š.P. LMIXUL4Š

vedúca sekmtadtu PR /2 mhy

nákupca základného materiálu /2 mk,

ONV LMIKUL4Š - RNANČNÝ ODBOR

metodička pre ti nancovanie dadených organizáci / 2 roky

ONV LEVICE - ODBOR OBCHODU A CR

referent odboru/Srnky

MsNV LEVICE

vedúca odboru miest.hospodántva, obchodu, dopravy, služieb a cest.mchu / 5 mkov

ZDRUŽENIE PODNIKATELOV SLOVENSKA LEVICE

tajomníčka / 1,5 roka

CKRESNÝ ÚRAD LEVICE

vedúca podnikatersko-pomdenskěho strediska / 6 mesiacov

STREDISKO OBCHODNÝCH SLUŽIER - vlastná živnosť

S zamestnanci, 30 stáiych klien lov, udtovnícke služby, organizačné,

obchodnÓ, fl nan čné poradenstvo, vzdelávacie služby

odr. lQQlIl6mkov

ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, ks. BRATISLAVA

zástupkyňa vedúcej tírnu sprq daní/Srnky

MESTSKÝ ŮRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ vedúca odboru flnancii, danía mlezd /5 r.

prednostko Mestského úrodu 1 rok

ĎALŠIE VZDELANIE: - Nadácia TRANSFER — Podnikový manažment / 1 rok

- Ekonomická unIverzita Bratislava — Rnančný manažment / 3 mesiace

- INVIS—Školenie vedůcich poradenských stredisk / 6 meslacov



- Školenie daň. poradcov/ 3 mesiace

- Pravidelné školenia finančných poradcov pre úverovanie

U spoločnosti lnvestment Premier/l rok

- Majetkové finančně poradenstvo - spoločnosť OVB /7 mes.

- Certifikát - I. stupeň — účtovnlk — Slovenská komora certifikovaných účtovnlkov

- Klub manažérov Piešťany - Obchodná dlplomacla a obchod. protokol / kurz 3 mesia;e

- Ekonomická univerzita, pobočka Nitra

skúšky a zfskanle preukazu Spdevodca cestovného ruchu SR

(slovenský, anglický jazyk)

- zvyšovanle znalostí anglického jazyka — lektor v ZSE as. ód r. 20D3-2007

(hodnotená ako ‚advanceď)

JAZYKOVÉ VEDOMOSTI! ANGLICKÝ JAZYK — štátna skúška — útfvne

RUSKÝ JAZYK — aktĺvne

NEMECKÝ JAZYK — pasivne

OSOBITNÉ ZRUČNOSTI: - práca aPC v DOS I Windows, MS-OFICE: Word, Excel, Corel,

Power Point, rózne účtovně programy, SAP, CORA, čiastočne MIS, SAP-SEM

- štátna skúška z kancelárskeho písania na stroji a stenografie

- finančně pcradenstvo v oblasti úverov, spracúvanie podnikateíských zárnerov

k žladostiam o úvery, dotácle a granaty, zastupovanle kiientov pil jednanlach

v bankách

- odborná publikačná činnosf v regionálnej tlač)

- vodičský preukaz skupiny B

SPOL ANGAŽOVANOSt: - členka Komisle obchodu, služieb a CR pil Mestskom úrade

v Levlclach /3 volebné obdobla

- členka Komisie pre rozvoj reglónu pil OÚ Levice / 2 volebné obdobla

- členka kmjskej zložky Žlvnostenskej komory v Nitre / 2 volebné obdobla

- členka Nitdanskeho zdwženla cestovného ruchu / 3 roky

- predseda predstavensWa as. Bytový Podnik Uptovský Mikuláš

- člen dozomej rady a.s. UVIT, Park umenia

OSOBNÉ ZÁUJMY: výtvarné umenie a estetika, hudba, cestovanie, prfroda a zdravý životný štýl, literatúra,

aktivity spojené s pozitivnym myslením
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O$O8N ÚDAJE:

Meno, priezvisko, titul: Matej Gécl, Inn.
Adresa: ký Mikuláš, Slovensko
Teleĺán: 3
E-mail: ‘

Dátum a miesto namdenla: nsko
Občianstvo: Slovenské

70ELANIE;

Nottingham Trend University MSc In Management Studies
(individuálne) ekonomika a management 2010-2015

Bankovnl institut vysoká škola Praha magisterské štúdium štátna záverečná skúška 2009-2011
odbor Financle

Bankovnl Institut vysoká škola Praha bakalárske šLůdlum štátna záverečná skúška 2006-2009
odbor Bankovnictvi

Združená hotelová a obchodná škola stredná škola maturita a výučný list 2001-2006

Evan]elická základná škola J. Janošku základná škola 1996-2001

Základná škola Čs. Brigády základná škola 1992-1996

ĎALŠIE WDELANIE:

Mediátor od 2012
zaplsaný v registň Ministerstva spravodlivosli Slovenskej republiky

stredoškolská zahraničná stáž Boltenhagen Nemecko 3 mesiace 2005

sredoškoIská zahraničná stáž BoRenhagen Nemecko 3 mesiace 2006

Zahraničná ůčasťnaseminári Singapur 1 x 2012
odbor Medzir.ámdný obchod

Zahrarkná ůčasV na seminároch Hong Kong 2 X 2012— 2013
odbor: Medzinárodný obchod

Výučný list kuchár — čašnlk kuchár — čašnik Výučný list 2005

Ůčasť na odborných semlnároch ekonómia 2006—2011

Ůčasť na odborných semlnároch management, riadenie podniku 2005—2010

Účast‘ na odborných seminárocfl účtovnlctvo 2008— 2011

RE/MAX ACADEMY Mentoňng program Certifikát 2007

RE/MAX SLOVAKIA RE/MAX Succeed Certifikát 2007



JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
AngUcky aktlvne
Nemecky pasfvne

PRACOVNĚ SKÚSENOSTI:
REALW FINANCIAL SERV1CE, s,r.o.
konater + spolcčnik spoločncsU od roku 2008- neustále
činnost: - ma]eikovo právne uspoadanie nehnulamosu

- deve!opérska Činnosť
- ekonomické pomdanstvo v oblasti mahzécie

rekraačných stavleb 2 stavieb obČianskej vybavenosti

CA s.r.o.
kcnateT + spoločnik spoločnosti od roku 2014- neustái
Činnost - medzinárodný obchod (Dubaj, Hong Kong)

CaffelN, ss.o.
konateV + spoločnik spoločnostl od roku 2012. neustále
Člnnosr - kaviareň Liptovský Mikuláš

REGION LIPTOV, oblastná organlzác!a cestovného ruchu
čten Dozomej rady od roku 2015

Klaster LIPTOV—zdniženle cestovného ruchu
podpredseda predstavenswa od roku 2015

VOVA s.r.o.
spoiočnlk od roku 2012- do roku 2017
Činnost1 velkoobchods kancelátskymlpotmbami

HOUSE MANAGEMENT i.r.a.
konateľ+ spoločnlk spoločnostl od roku 2014- do roku 2015
Činnosr - správa bytových domov

- majetkavo právne uspofladanio nehnute[nosti

OSOBITNÉ ScHOPNOSTI:
- Vodičský preukaz
- Zdravotnicky kurz
- Znalosť strojopIsu

- PCznaiosU:
o MicrosohOffice
o OMEGA
o Outlook



ZÁUJMY:
- Čitanie
- Vzde!ávanle
- Kuhúra
- Cestovanie

V Llptovskom Mikuláši, dňa 27,11.2017

Ing. Mate) Gůcl v,r.
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osoawÉ ÚDAJE

VZDEL4NIE

1961—1985

1977—1981

1969-1977

CC EN EN tA

9

O
O

‚J

Zivotopis

Ing. Milan Mikušiak

m

PRACOVNÉ SKÚSENOS11

1993 - titul manažšr Uptova

001 - držiter zlatého odznaku Zlatý dukát pw naj1epšh obchodnú firmu v
Ceskostovensku“

SF2 - držitef stjiebomého odznaku SF2 a viacerých vyznamenanl za rozvoj
slovenského fltbaIu - LFZ, SsFZ

DržiteT pamatnej medaily primátora Mesta LM - za rozvoj futbalu v meste Uptovský
Mikuláš

19a5-1986

igae - 1990

1990-1991

1993-1997

1997 -2005

2005 - 2017

Zástupca náčelnlka štábu pra personálnu a evldenčnú Člnnosť
lebsko Mosnov - základná vojenská služba

Hiavný tachnológ prototypových dleInl, vedúci Mil
Vojenský výskumný ústav

Pondca rladitoVa pre nepotravinársku činnosť
SM Liptovský Mikuláš

Obchodný rladlteV
Veiimex (prý slovenský supennarket)

Technický riadlteř
Zdroj Verex

Technický a lnvestičný riaditaľ
CBA Verex

ĎALŠIE PRACOVNĚ SKÚSENOS11

Od roku 1991 podnikater v oblasti obchodu s potravinami, drogédou a ostatným tovarom
Od roku 1994 FK Tatran Okohčné $ MPK Tatran - predseda SprávneJ Rady, Predseda
DR, Prezident klubu
Od roku 2014 poslanec 02v obci Žiar, predseda finančnej komlsio a zástupca starostu

r

ZNALOSTI A ZRUČNOSTI

Jazykové znalosti
Nemecký jazyk - pokročilá úroveň
Porský jazyk - pokročilá úroveň
Ruský jazyk - pokročilá úroveň

—

.

VŠDS Žilina, Strojárska technológia, odbor- Fyzika kovov a medzné stavy

sŠ StrojnicRa Ružomberok

ZŠ Huty

.



‘l

ZÁUJMY

Publkačná Člnnosf

1995— 20t0 StrD]trensM Metaturgta. Hutnlcke listy

1987 Velka Bdwrtta- Meta:l- Vplyv tepelného spracovania na vnútomů štruktúw titanových zan

Autorské diela

2013 Rodinně pulo — autobiograa — náklad 2000 výtiačkov

1987 Vzkriesenle Mikulášskeho ktbalu — náklad 1000 výI)ačkov

Šport

Od roku 1994 FK Tatran OkoIiČné s MFK Tatran - predseda Správnej Rady, Predseda
DR, Prezident klubu a hlavný sponsor
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Dohodnutý spósob financovanla rekonštrukcie futbalového štadióna

v Liptovskom Mikuláši podľa vypracovanej štúdle - rekapltulácia

Na základe Memoranda o spolupráci medit mestom LM a MFK Tatran, schváleného

Uznesenrm Msl Liptovský Mikuláš Č. 18/2017 ana základe Rámcovej dohody uzatvorenej

medil SPZ a SEOASPORT ss.o. dodatku L 1k rámcovej dohode a na základe Uznesenia Vlády
SR Č. 115 z 27. 2. 2013 v zneni neskorších dodatkov apa vyJasnení všetkýth vzájomných
možnost( a súvfslosti bude financovanie rekonštrukcle futbaiového štadlóna v Liptovskom
Mikuláši podľa štúd)e vypracovaneJ PRO-ING — Ing. Tkáčom, Ružomberok pre MFK Tatran, za

účelom spinenia podmienok Smernice o infraštruktúre štadiánov 2018— štůdie odsúhlasenej
SF2 bude ftnancovanle rekonštrukcie v celkovom objeme 1250000€ bez DPH, počnúc rokům

2018 riešené nasledovným spósobom:

Zo strany SF2 bude obchodnej spoločnostl, ktorú založte mesto a MFK Tatran,
poskytnutá dotácia vo výške 750 000 C, pričom bude zároveň rešpektovaná
podmienka rámcovej zmluvy SFZ, uzatvorenej v súlade so zákonom O verejnom

obstarávaní s vĺťazným uchádzačom - SEDASPORT s.r,o. Predmetom tejto rámcovs)

zmluvy je výroba, dodávka a montáž montovaných tribún vrátane sedadiel. Podra

štúdle vypracovanej PRO-ING Ing. Tkáčom sa bude jednať O západnú tribúnu s počtom
924 miest v cene doslahnuteJ verejnou súťažou, tj.: 924 sedadiel x 430 C, celkům

397 320 € a dodávku a montáž sedadiel na východnů tribúnu s počtům 635 miest

v cene dosiahnutej verejnou súťažou, tj. 635 sedadiel x 55 C, celkom 34925 C.

Zostávajúca suma 317 755 € bude súčasYou ďalšej investrcle, ktorú bude obchodná
spoiočnosť reallzovať formou verejněho obstarávania, v súiade s projektom, ktorý

bude vypracovaný podra odsúhiasenej štúdie.

• Dofinancovanie investicie vo výške 500000€ bude rlešené nasledovne:
I I

‘ Zo strany MPK Tatran budú zabezpečené finančně prostriedky vo výške 125 000 C (v

rámci tejto sumy bude financovaný projekt)

• Zo strany obchodnej spoiotnosti budú zabezpečené prostrledky vo výške 375 000 C formou

úveru, v zmysle Uznesenia MsZ LIptovský Mikuláš Č. 18/2017.

• Po založeni obchodnej spoločnasti, spolcčn(kml ktore) budú MFK Tatran ernesta Liptovský

Mikuláš ‚sa MPK Tatran zmluvne zavlaže, že v dohodnutej iehote zabezpeč( Časť flnancovania
v sume 125 000 C na reaIizáclu dohodnutého projektu.

Dila: 1.12.2017 L. Í
Za mesto Uptovský Mikuláš: primátor mesta Ing. Ján BIcháč, PhD ._).rl)

Za občianske združenie SF2: prezident SR Ing. Ján Kováčik
?T/...)‘

Za MFK Tatran: prezident MPK ing. Milan Mikušlak
‚‘

..N..J


