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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

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

zo dňa 21.06.2018 číslo     /2018 
 

K bodu:   Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o., 

pri príprave rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský  

Mikuláš  

  

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

I. konštatuje, že 

uznesením  Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 18/2017 zo dňa 24.marca 2017 bolo 

schválené: 

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

    modernizácie mestského futbalového štadióna vo výške 750 000 eur. 

2. Prijatie ponuky finančného príspevku od MFK Tatran vo výške 125 000 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 financovaní  modernizácie mestského futbalového   

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

 

Týmto uznesením  bolo  primátorovi mesta  odporučené za účelom modernizácie mestského 

futbalového štadióna pripraviť podklady pre založenie obchodnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej 

bude riešené financovanie modernizácie i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového 



 

 
 

štadióna mesta Liptovský Mikuláš. Pre zabezpečenie tejto úlohy primátor mesta uložil prednostke 

mesta vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa ďalej zaoberala všetkými potrebnými prípravami.  

 

Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 14.decembra 2017 uznesením  č. 99/2017 schválilo 

založenie obchodnej spoločnosti  s obchodným menom  Mestské športové zariadenia, s.r.o., s 90 %  

účasťou mesta Liptovský Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 

spoločenskú zmluvu,  vklad do základného imania vrátane zdroja jeho financovania, konateľov 

spoločnosti  a podnikateľský plán spoločnosti.  

 

Ďalším uznesením č. 19/2018 dňa 15.2.2018 MsZ schválilo vklad majetku do obchodného imania 

spoločnosti MŠZ a čerpanie úveru v sume 375 000 eur obchodnou spoločnosťou MŠZ, vrátane 

ručenia za tento úver a zaviazalo mesto zabezpečiť financovanie  zvýšených nákladov MFK Tatran 

v nasledujúcich rozpočtových rokoch, ktoré vyplynú z nových zmluvných vzťahov po vzniku 

spoločnosti MŠZ, s,r.o. Zároveň odporučilo primátorovi mesta zabezpečiť v spolupráci s druhým 

spoločníkom vykonanie všetkých právnych úkonov v obchodnej spoločnosti Mestské športové 

zariadenia, s.r.o. súvisiacich s vkladom majetku do spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. 

a s čerpaním úveru v sume 375 000 eur.  

 

Konatelia spoločnosti v spolupráci s odbornými pracovníkmi mesta zabezpečili a i naďalej 

zabezpečujú  všetky úlohy, ktoré vyplynuli nielen z uznesení MsZ, schváleného podnikateľského 

plánu, ale  aj z ustanovení  legislatívy. Touto informatívnou správou, ktorej spracovanie bolo uložené 

na základe uznesenia MsZ,  sú podané informácie o postupe, zabezpečených úkonoch a o ďalších 

plánovaných krokoch.  

   

Schválený úver bol pripravený v spolupráci s VÚB a.s., ktorá formou indikatívnej ponuky poskytla 

spoločnosti   podobne výhodné úverové podmienky, ako pri úverovaní mesta. Pritom bolo zvažované 

najmä riziko, súvisiace s úplne novou obchodnou spoločnosťou a zabezpečenie úveru formou 

adekvátneho ručenia.  Zo strany mesta  ako 90%-ného podielnika v obchodnej spoločnosti  je jeho 

garanciou pristúpenie ako tretej strany – „garanta realizácie projektu“  k podpisu zmluvy medzi 

Slovenským futbalovým zväzom a Mestskými športovými zariadeniami, s.r.o. 

 

II. berie na vedomie 

predloženú informatívnu správu a doterajší postup pracovnej skupiny k naplneniu podnikateľského   

plánu, smerujúcemu  k založeniu obchodnej spoločnosti a k  príprave investičnej akcie – 

modernizácia futbalového štadióna MFK Tatran a financovaniu spoločnosti. 

 

III. schvaľuje 

naplnenie podnikateľského  plánu MŠZ,  s.r.o. vo vzťahu k financovaniu spoločnosti tak, ako boli 

veci odsúhlasené a upresnené  v predchádzajúcich krokoch: 

a) prijatie úveru vo výške 375 000 eur vo Všeobecnej úverovej banke 



 

 
 

b) ručenie za úver majetkom MŠZ, s.r.o. (pozemkami) a ručenie blankozmenkou MŠZ  

    a pohľadávkami z účtu MŠZ, 

 

c) prenájom majetku MŠZ,  s.r.o. futbalovému klubu MFK Tatran, 

d) navýšenie dotácie pre MFK zo strany mesta ako  garanta realizácie projektu   vo výške nájmu za  

    areál futbalového štadióna vo výške 53 000 eur ročne po dobu 10 rokov 

c) prednostné splácanie úveru MŠZ, s.r.o. z príjmov za prenájom majetku 

 

IV. odporúča 

primátorovi mesta  

a) v rozpočte mesta počnúc r. 2018 až do doby ukončenia splácania úveru vo výške 375 000 eur, 

každoročne rozpočtovať dotáciu pre MFK Tatran zohľadňujúcu i výšku   zmluvne dojednaného 

nájmu za pozemok areálu futbalového štadióna, 

b) prostredníctvom konateľov spoločnosti MŠZ, s.r.o. počnúc r. 2018 až do doby ukončenia 

splácania úveru vo výške 375 000 eur, zabezpečiť, aby boli príjmy z nájmu  každoročne použité 

prioritne  na splácanie úveru a úrokov vo VÚB a.s.  

 

 

 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
 

    
                  Dátum podpisu uznesenia:         2018 
 

                                                     .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Dôvodová správa 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa možnosťou a ďalej prípravou podmienok na uskutočnenie 

modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran začalo zaoberať už vo februári 2017 a do súčasnej doby 

prijalo v tejto súvislosti viaceré uznesenia, ktorými odsúhlasilo a upravilo všetky postupy.  V súlade s týmito 

uzneseniami boli pracovnou skupinou, vytvorenou v súlade s uznesením MsZ  a určenou na tento účel 

zabezpečené všetky potrebné úkony. Postup bol koordinovaný podľa Podnikateľského  plánu schváleného 

MsZ a podľa vypracovaného akčného plánu, ktorý sa priebežne plní. 

 

Na základe uznesenia MsZ bola vypracovaná správa v požadovaných bodoch a tvorí prílohu tohto materiálu. 

Vzhľadom na to, že ďalším krokom je zazmluvnenie a načerpanie odsúhlaseného úveru, prílohou materiálu 

je i Indikatívna ponuka úverujúcej banky VÚB a.s.  

 

Podnikateľský  plán je napĺňaný tak, ako bol schválený a všetky kroky smerujú k úspešnému zabezpečeniu 

činnosti MŠZ, s.r.o. a modernizácie futbalového štadióna MFK Tatran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
Informatívna správa o postupoch Mestských športových zariadení, s.r.o., pri 

príprave rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský  Mikuláš  

 
 

1. Informácia o podmienkach poskytnutia finančného úveru vo výške 375 000 eur 
 
Na základe pozitívnych skúseností s reúverovaním i ďalšími druhmi úverov, ktoré mestu poskytla 
Všeobecná úverová banka, táto bola oslovená konateľmi Mestských športových zariadení, s.r.o. 
(ďalej len MŠZ), a požiadaná o predloženie úverových podmienok pre poskytnutie úveru vo výške 
375 000 eur na dobu 10 rokov. Východiskom bol podnikateľský plán schválený Mestským 
zastupiteľstvom v decembri 2017.  
 
Vzhľadom na to, že MŠZ sú novozriadenou spoločnosťou bez histórie a finančných výsledkov, 
majetok vložený mestom je ešte v štádiu zavkladovania, posudzovanie prebiehalo postupne, 
uskutočnili sa viaceré stretnutia a  odborné konzultácie na obidvoch stranách a nakoniec VÚB 
pristúpila k predloženiu úverovej ponuky s tým, že bude požadovať poskytnutie nasledovných 
podkladov: 
 
• Predloženie dotačnej zmluvy  na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu, modernizáciu 

a výstavbu futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši vo výške 750.000 
eur 

• Preukázanie spolufinancovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši futbalovým klubom MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš – Podbreziny vo výške 125.000 eur 

• Preukázanie zabezpečenia zdrojov Spoločnosti (MŠZ) na splácanie úveru 
s príslušenstvom – predloženie nájomnej zmluvy na prenájom futbalového štadióna MFK 
Tatran v Liptovskom Mikuláši, s potrebnou výškou ročného nájomného, uzatvorenej 
s futbalovým klubom  MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Podbreziny 

• Predloženie výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš – 
schválenie zvýšenia výšky ročnej dotácie mesta pre MFK Tatran Liptovský Mikuláš – 
Podbreziny, tak aby MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Podbreziny mal zdroje na úhradu 
nájomného pre Spoločnosť za prenájom futbalového štadióna MFK Tatran v Liptovskom 
Mikuláši 

• Predloženie stavebného povolenia rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši 

• Predloženie rozpočtu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna MFK 
Tatran v Liptovskom Mikuláši 

• Predloženie Zmluvy o dielo rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna 
MFK Tatran v Liptovskom Mikuláši 

• Predloženie návrhu na vklad záložného práva k zakladanému nehnuteľnému majetku 
potvrdeného katastrálnym úradom.  

 
Za úver bude  MŠZ ručiť majetkom - pozemkami areálu MFK, ktoré má vo svojom vlastníctve. 

 
Pracovná skupina založená v súlade s odporúčaním mestského zastupiteľstva a ktorá 
spolupracuje od založenia MŠZ, vypracovala akčný plán, ktorý obsahuje úlohy a 



 

 
 

termíny ich splnenia. V prípade nejasností konzultovala právne otázky i s poradenskou 
spoločnosťou.  Do predloženia správy boli okrem výberu úverujúcej banky zrealizované 
nasledovné úkony: 
 
• daňové registrácie (daň z príjmov PO, DPH) 

• dispozičné práva k účtu spoločnosti 

• vytvorenie vlastnej webovej stránky: www.mszlm.sk 

• uzatvorenie zmlúv a ich zverejnenie (zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii futbalového 
štadióna medzi Slovenským futbalovým zväzom a MŠZ,  vedenie účtovníctva, inžiniering, 
zriadenie webovej stránky, dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera 
verejného sektora – registrácia Spoločnosti v registri partnerov verejného sektora), 

• príprava ďalších zmluvných vzťahov MŠZ s MFK Tatran, mesto a  VPS (nájom a 
prevádzkovanie areálu umelého trávnika), 

• vklad nehnuteľností  do majetku MŠZ - zápis do katastra bol podaný 18. 5. 2018  

• vypracovanie projektovej dokumentácie, 

• príprava podkladov pre vydanie stavebného povolenia, 

• proces verejného  obstarávania – súťaž vyhlásená Výzvou na predkladanie ponúk 
zverejnenou vo vestníku VO č. 88/2018 zo dňa 4. 5. 2018 pod č. 6424 – WYP. Predkladanie 
ponúk je stanovené na 11. 6. 2018 do 10:00 hod. Následne sa bude realizovať otváranie 
obálok a hodnotenie ponúk komisiou. 

• zahájenie stavebných prác je plánované  v polovici mesiaca júl 2018 

 
2.  Analýza možných príjmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti 
 
Základnou úlohou MŠZ je zabezpečenie modernizácie FŠ MFK Tatran v súlade so zmluvnými 
podmienkami s poskytovateľom dotácie - Slovenským futbalovým zväzom. Tento proces je 
smerovaný tak, aby bol štadión prevádzkyschopný cca od septembra 2018 (dotačné podmienky 
sú dané na realizačné obdobie 2 rokov!).  
 
Hlavným zdrojom MŠZ budú príjmy z prenájmu majetku, predovšetkým od MFK Tatran. MFK 
Tatran pracuje ročne s rozpočtom vo výške do 380 000 – 400 000 eur, SFZ platí rozhodcov 
a delegátov cca 40 000 eur a 100 000 eur prispieva na činnosť, členské príspevky sa pohybujú 
okolo 15 000 eur, pričom sponzorsky si MFK dokáže zabezpečiť cca 130 000 eur. Mesto Liptovský 
Mikuláš mu doposiaľ  ročne prispievalo dotačnou  čiastkou 130-150 tis. eur ročne a túto čiastku 
bude potrebné navýšiť v súvislosti s novou položkou MFK - nájmom areálu FŠ. Navýšenie bude 
potrebné v ročnej výške 53 000  eur (t.j. celkom cca 183 000 eur).  Príjmy MŠZ budú prednostne 
použité na splácanie úveru a úrokov. 
 
Po ukončení investičnej akcie bude mať MŠZ priestor pre rozvinutie ďalších aktivít a zabezpečenie 
príjmov aj z iných zdrojov. V súlade so zaregistrovanými činnosťami v obchodnom registri sa môže 
rozvíjať v nasledovných oblastiach: 
 

➢ prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
➢ poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, 
➢ prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených 

s prenájmom, 
➢ organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
➢ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
➢ ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 
➢ prípravné práce k realizácii stavby, 
➢ uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
➢ dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

     



 

 
 

 
V súčasnej dobe MŠZ nemá vlastných zamestnancov a všetky úkony zabezpečujú jej konatelia v 
spolupráci s odbornými pracovníkmi MsÚ. Potrebné odborné  služby  sú obstarávané 
dodávateľsky. 
 

 
3. Informácia o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov medzi všetkými   
    zúčastnenými stranami 
 
MŠZ bude mať nasledovné majetkovo-právne vzťahy:  
 

• ako záväzky -  poskytnutie dotácie od SFZ, poskytnutie úveru od VÚB, vedenie účtovníctva, 
inžiniering a stavebný dozor, vedenie webovej stránky, plnenie povinnosti oprávnenej osoby 
pre partnera verejného sektora, dodávateľa stavby -modernizácie FŠ MFK Tatran. S mestom 
a VPS bude uzatvorená zmluva o nájme umelého trávnika, ktorého prevádzkovanie bude 
naďalej zabezpečovať VPS.   Zmluvy s partnermi už boli uzatvorené, až na zmluvu s mestom 
(smerom k VPS) a zmluvu na dodávateľa stavby, ktorý vzíde z verejného obstarávania. Všetky 
potrebné nové zmluvné vzťahy pripravuje právny odbor mesta, 
 

• pohľadávkový charakter bude mať nájomná zmluva s MFK Tatran na využitie areálu FŠ MFK 
Tatran a s mestom na využitie umelého trávnika. Na príprave zmlúv pracuje právny odbor a 
zmluvy sú postupne podpisované a zverejňované. 

 

 
V štádiu príprav a dolaďovania medzi mestom, MFK Tatran a MŠZ sú nasledovné dohody a 
zmluvy: 
 
1. Dohoda o ukončení Zmluvy medzi mestom  a MFK Tatran  o dočasnom užívaní nebytových  
    priestorov č. B-2/1994-SMM zo dňa 2. 1. 1994,  
2. dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy medzi Mestom LM a MFK Tatran na prenájom  
    nehnuteľností, č. 586/2011 zo dňa 19.9.2011, 
3. dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy medzi Mestom LM a MFK Tatran na prenájom  
    nehnuteľností, č. 1783/2013 zo dňa 13.5.2013, 
4. dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 346/2013 zo dna 23. 9. 2013, 
5. dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke pozemkov, č. 658/2017/Práv. z 20. 7. 2017, 
6. nájomná zmluva medzi MŠZ s.r.o. a MFK Tatran na prenájom nehnuteľností v k.ú. Okoličné 
 
   
 
PRÍLOHA: 
Ponuka úverujúcej banky 
  

 
 
 
 

 
 

➢ čistiace a upratovacie služby. 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


