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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Ý
Á

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 18. 04. 2019 číslo 12019

K bodu: lnformatívna správa o postupoch pri riešení zachovania

a rozvíjania tradície hokeja v meste Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

a) na území mesta Liptovský Mikuláš sa udržiava tradicia hokejového športu, který sa desiatky rokov

rozvija Od amatérskej až po profesionálnu úroveň a je predmetom širokého verejného záujmu,

b) verejnosť Liptovského Mikuláša požaduje, aby sa v Liptovskom Mikuláši hrala najvyššia hokejová

súťaž a aby mesto Liptovský Mikuláš v tejto oblasti pösobilo aktivne ako doteraz,

c) hokejové aktivity zastrešuje a mesto Liptovský Mikuláš reprezentuje Mestský hokejový klub 32, as.

Liptovský Mikuláš, as. (ďalej len MHK 32), ktorý petri nepretržite k popredným hokejovým klubom

na Slovensku, tak v seniorskej kategórii ako aj v kategórfl juniorskej, dorasteneckej a žiackej,

d) v meste Liptovský Mikuláš boli odchovan[ mnohí významni hokejisti, ktori svojim hokejovým umenim

robili a robia radosť nielen divákom Liptovského Mikuláši a Slovenska, ale úspešne pósobia a

reprezentujú mesto Liptovský Mikuláš a Slovensko i v najvyšších hokejových súťažiach na celom

svete a sú vzorom pre mnohých mladých [udí,

e) mesto Liptovský Mikuláš má trvalý záujem na tom, aby sa hokejová Extraliga v Liptovskom Mikuláši

zachovala, čo podporuje konkrétnymi riešeniami najmä v oblasti finančného zabezpečenia,

fl mesto Liptovský Mikuláš si formou 100% účasti na základnom imaní as. zabezpečuje kontrolu nad

činnosťou spoločnosti,

g) mesto Liptovský Mikuláš sa bude naďalej spolupodieľať na aktivitách, sůvisiacich s činnosťou

hokejového klubu na území mesta a aktĺvne sa angažovať aj v získaní strategického partnera so

zámerom zmiernenia celej ťarchy finančných nárokov tak, aby neboli len na meste Liptovský Mikuláš,
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h) mesto Liptovský Mikuláš aj s pomocou externých zdrojov v rokoch 2018-2019 zrekonštruovalo zimný

štadión a zabezpečilo ďalšie zdroje na jeho dobudovanie. Aktlvne pritom spolupracuje s občianskym

združenim Hokejové talenty MHK 32, o. z. a spoločnosťou JL aréna s.ro., čím vytvorilo vhodné

podmienky pre hokej i do budúcnosti,

i) je potrebné hľadať organizačné, manažérske a finančně riešenia, ktoré minimálne na 4 roky vytvoria

podmienky pre tréningové i súťažné aktivity hokejového klubu, s cieľom udržať a rozvijat

mikulášsky“ hokej v eXtralige,

j) mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 24. júla 2014 uznesenim Č. 69/2014 schválilo v časti

pod písm. a) zvýšen/e základného imania spoloČnosti Mestský Hokejový k/ub 32 Liptovský Mikuláš,

as. nepeňažným vkladom jediného spoločn!ka, pričom nepeňažným vkladom je byt Č. 25 na 2.

poschodí v bytovom dome súp. Č. 736 v meste Liptovský Mikuláš na pozemku parc. č. KN-C 344/4,

vrátane spoluvlastn!ckeho pod/elu 5110/155590 na spo/oČných Častiach a zariadeniach domu a na

pozemku parc. Č. KN-C 344/3 kat. územie a obec Liptovský Mikuláš v hodnote 30.100,-EUR podlá

znaleckého posudku Č. 69/20 14.

k) mestské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš dňa 26. mája 2015 uznesenim Č. 66/2015 schválilo v časti

I. pod pĺsm. a) zvýšen/e základného imania spoloČnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,

a.s., so s!dlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36413941 nepeňažným vkladom

jediného spoloČn!ka, priČom nepeňažným vkladom je nehnutefnosťnachádzajúca sa v k. ú Palúdzka,

obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, a to pozemok parc. Č. KN-C 2099/264 zastavané

plochy a nádvoria o výmere 2 212 m‘ pod/a geometrického plánu Č. 36735299 — 88/2015 zo dňa

20.05.2015v hodnote 39.400,- EUR pod/ä znaleckého posudku Č. 153/2015 zo dňa 22.05.2015

pod pĺsm. b) zmluvu o zr/aden! predkupného práva k nehnutefnosti uvedenej v bode I a), a to

pozemku parc. Č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria O výmere 2 212 m2 V zmysle 602

a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. ObČianskeho zákonn!ka v znení neskorš!ch predpisov, a to za kúpnu

cenu I euro (slovom jedno euro) za ce/ú nehnutel‘nosť V prospech mesta Liptovský Mikuláš.

1) Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš dňa 15. októbra 2015 uznesenim Č. 127/2015 schválilo

v časti II. pod bodom 5. Zmluvu o zr/aden! predkupného práva - medzi mestom Liptovský Mikuláš

a Mestským Hokejovým klubom 32 Liptovský Mikuláš, as. Predmetom tejto zmluvy bo/o zriadeníe

predkupného práva k bytu Č. 25 na 2. poschodi o celkovej výmare 51,10 m2 v celosti,

nachádzajůceho sa v bytovom dome súp. Č. 736 na pozemku parc. č. KN-C 344/3, k nemu

prislúchajúcemu spoluvlastn!ckemu podie/u na spoloČných Častiach a zariadeniach domu vo velkosti

5110/155590-!n a spoluvlastníckemu podielu na pozemku parc. Č. KN-C 344/3 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 587 m2 vo velkosti 5110/1 55590-!n, a to za kúpnu cenu I euro v prospech mesta

Liptovský Mikuláš.

II. bene na vedomie

predloženú lnformativnu správu o postupoch pri riešení zachovania a rozv[jania tradície hokeja

v meste Liptovský Mikuláš
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lil. schvaľuje

1. Povolené prekročenie bežných prijmov na položke 111003 — Výnos dane z prijmov poukázaný

územnej samospráve v sume —31 000 eura povolené prekročenie výdavkových flnančných operáciĺ

na položke 814001 - Účasť na majetku v novovzniknutej akciovej spoločnosti — základné imanie

v sume 25 000 eur, povolené prekročenie výdavkových Finančných operácií na položke 814001 -

Účasť na majetku v novovzniknutej akciovej spoločnosti — rezervný fond v sume 2 500 eur a

povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 637012 - Poplatky za založenie novej akciovej

spoločnosti v sume —3 500 eur.

.2
to Progr.
5 FK EK NAZOV

KRYTIE
Podprogr.

SUMA v eur

41 111003
Výnos dane z prijmov poukázaný územnej

1.
samospráve

31 000

41 0810 814001 12.4
Účasť na majetku v novovzniknutej

akciovej spoločnosti — základné imanie
25 000

41 0810 814001 12.4
Účasť na majetku v novovzniknutej

akciovej spoločnosti — rezervný rond
2 500

41 0810 637012 12.4
Poplatky za založenie novej akciovej

spoločnosti

2. Presun rozpočtových prostriedkov zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov z položky 644001 -

MHK 32, as. — na činnosť klubu — odmeny hráčom, licenčných trénerov a asistentov v sume 60 000

eur na položku 644001 — Novovzniknutá akciová spoločnosť — na činnosť klubu — odmeny hráčom,

licenčných trénerov a asistentov v sume 60 000 eur. Povolené prekročenie bežných prĺjmov na

položke 111003 — Výnos dane z prijmov poukázaný ůzemnej samospráve v sume 85 000 eur a

povolené prekročenie bežných výdavkov na položke 64401 — Novovzniknutá akciová spoločnosť —

na činnosť klubu — odmeny hráčom, licenčných trénerov a asistentov v sume 85 000 eur.

O
Progr.

0 FK EK NAZOV SUMA v eur

KRYTIE
Podprogr.

MHK 32, as. — na činnosť klubu — odmeny
41 0810 644001 12.3 -60000

hráčom, licenčných trénerov a asistentov

2. Novovzniknutá akciová spoločnosť — na

41 0810 644001 12.3 činnosť klubu — odmeny hráčom, 60 000

licenčných trénerov a asistentov

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
111003 . 85000

samosprave

Novovzniknutá akciová spoločnosť — na

41 0810 644001 12.3 činnosť klubu — odmeny hráčom, 85 000

Iicenčných trénerov a asistentov
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3. Uzavretie Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri reorganizácii seniorského

hokeja v Liptovskom Mikuláši medzi mestom Liptovský Mikuláš, ako jediným akcionárom

Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, as. a občianskym združením Hokejové talenty

MHK 32 Liptovský Mikuláš a spoločnosťou iL aréna s.r.o., ktoré je prilohou tohto uznesenia.

4. Založenie novej akciovej spoločnosti s cieľom rozširit spoluprácu v tejto spoločnosti s JL aréna

s.r.o. a Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. z. s podmienkou každoročného auditu

účtovnej závierky k31.12. kalendárneho roka vsúlade So zákonom Č. 423/2015 Z. z. Zákon o

štatutárnom audite a o zmene a doplnenl zákona Č. 431/2002 Z. z. o úČtovnĺctve v znenĺ neskoršich

predpisov a povinnosťou novovzniknutej akciovej spoloČnosti vykonat audit do 30.04. kalendárneho

roka nasledujúceho po kalendárnom roku na ktorý sa audit vztahuje.

5. Udelenie mandátu spoločnosti s JL aréna s.r.o. a Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o. Z.

na oficiálne rokovania s budúcimi partnermi (sponzormi) klubu s cieľom uzavriet memorandum o

spolupráci medzi vznikajúcou akciovou spoločnostou a pripadnými partnermi klubu.

6. Poskytovat‘ novozaloženej akciovej spoločnosti dotáciu na Činnost vo výške 250 tis. eur roČne

na obdobie 4 rokov za podmienky, že ich poskytnut[m sa nezvýši celkový dlh obce a táto právnická

osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijimat dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu

prijímat pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie..

7. Zrušenie predkupného práva na spátné nadobudnutie nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k. ú.

Liptovský Mikuláš, ato bytu Č. 25 na 2. poschodi, o celkovej výmere 51,10 m2 v celosti,

nachádzajúceho sa v bytovom dome sůp. Č. 736 na pozemku parc. Č. KN-C 344/3, k nemu

prislúchajúcemu spoluvlastnickemu podielu na spoloČných Častiach a zariadeniach domu vo vefkosti

5110/155590-in a spoluvlastnlckemu podielu na pozemku parc. Č. KN-C 344/3 zastavané plochy a

nádvoria O výmere 587 m2 vo veíkosti 5110/155590-ln, zapisané v katastri nehnuteľnosti na liste

vlastnictva Č. 5370 (V 5185/2015) za cenu v celkovej výške I euro od spoločnosti Mestský

Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., 50 sidlom ParUzánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO

36413941.

8. Zrušenie predkupného práva na spätné nadobudnutie nehnuteľnosU nachádzajúcej sa v k. Ú.

Palúdzka, ato pozemku parc. Č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria O výmere 2 212 m2,

zapĺsané v katastri nehnuternosti na liste vlastnlctva Č. 5672 (V 3891/2015) za cenu v celkovej

výške I euro Od spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., 50 sidlom

Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36413941.

9. Udelenie súhlasu So zriadenim záložného práva k nehnuternostiam nachádzajúcich sa v k. Ú.

Liptovský Mikuláš, ato bytu Č. 25 na 2. poschodi, o celkovej výmere 51,10 m2 v celosti,

nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. Č. 736 na pozemku parc. Č. KN-C 344/3, k nemu

prislúchajúcemu spoluvlastnickemu podielu na spoloČných Častiach a zariadeniach domu vo veľkosti

5110/155590-lna spoluvlastnickemu podielu na pozemku parc. Č. KN-C 344/3 zastavané plochy a

nádvoria ovýmere 587 m2 vo verkosti 5110/155590-ln, zaplsané v katastri nehnuteľnosti na liste

vlastnicNa Č. 5370, v prospech tretich osób.
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10. Udelenie súhlasu so zriadenim záložného práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa V k. Ú.

Palúdzka, ato pozemku parc. č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 212 rn2,

zapísaný V katastri nehnuternosti na liste vlastníctva Č. 5672, V prospech tretlch osób.

IV. odporúča

primátorovi mesta

a) uzatvoriť Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri reorganizácii seniorského

hokeja v Liptovskom Mikuláši

b) zabezpečiť potrebně kroky k založeniu novej akciovej spoloČnosti s podmienkou každoročného

auditu účtovnej závierky k31.12. kalendárneho roka vsúlade so zákonom Č. 423/2015 Z. Z.

Zákon o štatutárnorn audite a o zmene a doplnenl zákona Č. 431/2002 Z. z. O úČtovnictve V znení

neskoršich predpisov a povinnosťou novovzniknutej akciovej spoloČnosti vykonať audit do 30.04.

kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku na ktorý sa audit vzťahuje.

Ing. Ján BlcháČ, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019

5



lnformatívna správa
o postupoch pri riešení zachovania a rozvíjania tradície hokeja v meste

Liptovský Mikuláš

Viaceré vedenia akciovej spoločnosti Mestského hokejového klubu 32 (MHK 32) už 15 rokov nešla

pretrvávajúci problém v jeho sebestačnosti - vo financovanl potrieb činnosti hokejového klubu za primeranej

podpory mesta a v jeho kvalitnom manažérskom niadení.

Doterajšie postupy boll len čiastkovým niešeniami v oblasti cash flow, krytia záporných výsledkov

hospodárenia a vlastného imania, ale komplexne neriešili všetky aspekty společnosti, ako napr. plánovanie

a zabezpečenie pnijmov a výdavkov na vyrovnanej úrovni, prĺpadne ročný a viacročný hospodársky

výsledok, krytie záväzkov a majetkové pomery - s dlhodobým výh[adom.

Mesto Liptovský Mikuláš už v r. 2007 a začalos čiastkovými riešeniami - odkúpilo 50 % akciovej spoločnosti

a v tomto trende pokračovalo. Dnes je už 100%-ným akcionárom spoločnosti MHK 32, as., pričom pniamo

tento šport nemanažuje. Hokejové sútaže riadené manažmentom MHK 32 prebiehali so striedavými

výsledkami, s cierom udržať „mikulášsky hokej v extralige.

Prvoradou podmienkou pre šport — hokej je technické vybavenie, zodpovedajúce súčasným ligovým

podmienkam. Túto oblast mesto vo veľkej miere zvládlo v rokoch 2018-2019, kedy zrekonštruovalo

podstatnú časť zimného štadióna v celkovej hodnote 2,6 mil. eur. Financovanie bob vo verkej miere

zabezpečené z eXterných zdrojov — z rezervy predsedu vlády vo výške 1,5 mil. eur. Dokončenie

modernizácie štadióna — hlavne vyworenie adekvátnych podmienok pre divákov, ktoní predstavujú jeden zo

zdrojov pnijmov je ďalšou potrebou. Mesto na pokračovanie rekonštrukcie zimného štadióna zabezpečilo

dotáciu vo výške I mil. eura spolu so spoluflnancovanim vyčlenilo v rozpočte 1,1 mil. eur. Do roku 2020 by

mal byt zimný štadián dostatočne zmodernizovaný.

Mesto Liptovský Mikuláš sa mieni aj naďalej - najmš finančne spolupodierat na aktivitách, súvisiacich

s činnostou hokejového klubu na územ! mesta a aktlvne sa angažuje aj v ziskani strategického partnera so

zámerom zmiernenia celej tarchy flnančných nárokov tak, aby neboli len na meste Liptovský Mikuláš. Je

však potrebné vytvorit taký prevádzkový a manažérsky model MHK, ktorý vytvoni lepšie podmienky pre

spoluprácu s partnermi a sponzormi.

Uskutočnili sa viaceré rokovania zástupcov mesta a vedenia organizácil Hokejové talenty, o.z. (HTL) a JL

aréna s,r.o. — ako záujemcov O manažérsky, prípadne akcionársky vstup do MHK, So zámerom nájst trvalé

riešenia v krúčových bodoch budůcnosti „mikulášskehď hokeja minimálne na obdobie 4 rokov. Na základe

akceptovaterných postupov z týchto rokovaní vzišbo Memorandum o spolupráci a spobočnom postupe medzi

mestom Liptovský Mikuláš, ako jediným akcionárom spoločnosti MHK 32, a občianskym združenim HTL

MHK 32 a spobočnosťou JL aréna s.r.o.

Riešenie je navrhované takým spůsobom, aby mohla byť zachovaná účast V súťaži v ročníku 2019/2020,

preto je potrebné postupy odsúhlasit tak, aby mohli byť zrealizované v horizonte do 31. 5. 2019.
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Důvodová správa

K bodu 7 a B

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as., so sídlom Padizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO

36413941 nadobudol nepeňažným vkladom nehnuteľnosti Vk, Ci. Palúdzka ak. ú. Liptovský Mikuláš:

- bytč. 25 na 2. poschodí v bytovom dome súp. Č. 736 V meste Liptovský Mikuláš na pozemku parc. Č. KN

C 344/4, vrátane spoluvlastníckeho podielu 5110/155590 na spoločných Časí/ach a zariadeniach domu a

na pozemku parc. Č. KN-C 344/3 v k. ú. Liptovský Mikuláš v hodnote 30. 100,- EUR podfa znaleckého

posudku Č. 6912014;

- pozemok parc. Č. KN-C 2099/264 zasta vaně plochy a nádvoria o výmere 2 212 m2 v k. Ú. Paiúdzka v

hodnote 39.400,- eur podfa znaleckého posudku Č. 153ľ2015.

K predmetným nehnuteínostiam bob zriadené predkupné právo v prospech mesta Liptovský Mikuláš za

kúpnu cenu 1 euro. Zároveň bob dohodnuté, že k zhadeniu vecných práv v prospech tretích osób

k predmetným nehnuteľnostiam je potrebný predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva v Liptovskom

Mikuláši.

Z důvodu dbhodobo nepriaznivého vývoja vbastného imania v spobočnosti, predkladáme návrh na zrušenie

predkupných práva udelenie súhlasu So zriadením záložných práv k predmetným nehnuteřnostiam tak, ako

je to uvedené v schvarovacej časti tohto návrhu.
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Priloha Č. 1

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri reorganizácii seniorského hokeja

V Liptovskom Mikuláši

medzi

mestom Liptovský Mikuláš (ďalej „Mesto“) ako jediným akcionárom spoločnosti Mestský Hokejový

klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. (ďalej „MHK“)

a

občianskym združenim Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš (ďalej „HTL“) a spoločnost‘ou

JL aréna s.r.o. (ďalej „JLA“)

Súčasná situácia v seniorskom hokeji a aktuálne aktivity HTL a JLA vytvárajú mnohé predpoklady pre možné

synergie a budůcu spoluprácu. HTL a JLA preto zvolili spoločný postup a reagovali na žiadosť mesta

o predloženie možného riešenia pre budúcnosť seniorského hokeja V regióne Liptov. Na základe

opakovaných rokovaní medzi Mestom, HTL a JLA došlo k zostaveniu základných téz pre ďalši postup.

Zainteresované strany preto pristúpili k tejto dohode o spolupráci.

Principy spolupráce

Spolupráca bude založená na spoločnom úsilí oboch strán zmeniť fungovanie hokejového klubu, čo obe

strany chápu predovšetkým ako:

• deflnovanie trvalo udržateíného modelu prevádzky hokejového klubu pričom uvažované obdobie

tejto rámcovej dohody je 4 roky;

• vytvorenie takého prevádzkového modelu hokejového klubu, ktorý vytvori lepšie podmienky pre

spoluprácu 50 sponzormi a partnermi;

• spojenie hokejovej komunity Liptova a jej smerovanie k definovaným cieíom.

Ciele spolupráce

• zachovanie hokejového klubu ako mestskej organizácie v ktorej— bude Mesto väčšinovým alebo

jediným akcionárom

• dlhodobý rozpočet hokejového klubu (3 až 4 roky), stabilné a predikovateľné výdavky Mesta

• zabezpečenie troch rovnocenných zdrojov flnancovania: Sponzori / Klub (vlastně prljmy) / Mesto

• zostaviť modemů organizáciu hokejového klubu — klub ako zdravá firma

• vytvoriť podmienky smerujůce k pravidelnému naplneniu kapacity štadióna a každoročnú ůčasť

v play off
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Vizia

• Seniorský A tím s atraktivnym hokejom

Mladý tím s hráčmi do 25 rokov. Dóraz na odchovancov.

Skauting. Osobnostný rozvoj. Akadémia. Región Liptov.

• Aktivny marketing a stabilný prijem klubu

Generálny sponzor. Klub ako produkt. Fanůšikovská angažovanost.

Zápas ako Show. Vyvážené prijmy. Fixná výška dotácie.

• Synergia v riadeni a financovaní

Prepojenie a vzájomná pomoc 3 organizácii: MHK, JLA, HTL

Flexibilita pre reklamných partnerov

Vyrovnaný rozpočet na úrovni cca 750 až 850 tis. EUR ročne

Ďalši postup

Výsledkom predošlých rokovaní je vzájomná dohoda na kľúčových bodoch spoločného postupu

a podmienkach vstupu do dlhodobej spolupráce. Vedenie Mesta (ako akcionára MHK) a vedenie organizácH

HTL a JLA (ako záujemcov o manažérsky prípadne akcionársky vstup do novozaloženej spoločnosti) sa

zhodli na akceptácii nasledovných podmienok spolupráce:

1. Budúce zmluvné strany (Mesto na jednej strane ako akcionár a HTL s JLA na druhej strane ako

budůci subjekt spravujúci hokejový klub) budú pokračovat v rokovaniach s cieľom definovat

podmienky a rozsah komplexnej zmluvnej dokumentácie potrebnej k prevzatiu riadenia klubu a

najneskór do 23. 4. 2019 predložia detailnejší zámer na rokovanie mestského zastupiterstva.

2. Mesto do 31.5.2019 založí novů akciovů spoločnost, ktorá nahradĺ MHK a pred začiatkom

nasledujúcej sezóny na ňu prevedie extraligovú licenciu.

3. HTL a JLA dostanú mandát na oficiálne rokovanie s budúcimi partnermi (sponzormi) klubu s cieľom

uzavriet memorandum o spolupráci medzi vznikajúcou akciovou spoločnostou a dohodnutými

partnermi klubu a predložia ich Mestu najneskórdo 15.5.2019.

4. Mesto na základe uznesenia mestského zastupiteľstva deklaruje svoj záväzok poskytnút

novovzniknutej spoločnosti dotáciu vo výške 250 tisíc Eur ročne na obdobie 4 rokov za podmienky,

že ich poskytnutím sa nezvýši celkový dlh obce a táto právnická osoba nemá právoplatne uložený

trest zákazu prijimat dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijimat pomoc a podporu

poskytovanú z fondov Európskej únie. (5 7 ods. 6 a7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách ůzemnej samosprávy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich

zmien).

5. Do 31.5.2019 HTL a JLA s novou a.s. podpišu dohodu na základe ktorej novů as. bude manažovať

HTL a JLA a jej zástupcovia vstůpia do štatutárnych orgánov novej as. Mesto má právo nominovať

člena dozornej rady.

6. Po vzniku novej akciovej spoločnosti dójde k podpisu dotačnej zmluvy medzi Mestom a novou a.s.

na 145 tisíc Eur na časť sezóny 2019/2020 ato na rok 2019.

7. Do 31.5.2019 Mesto vyrieši personálne záväzky v MHK nakoľko je to podmienka pre podanie

prihlášky do nového ročnlka extraligy.
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8. Do 31.5.2019 Mesto zabezpečí prihlásenie MHK do Iicenčného konania — následne prebehne tzv.

licenčné konanie. Jeho účastnlkom bude spoločne s MHK už aj nová a.s..

9. Do 31.5.2019 predloží budúci manažment novej a.s. Mestu rozpočet na sezónu 2019/2020

(spoločne s memorandami o spolupráci s dohodnutými partnermi na najbližšiu sezónu).

10. Zmluvné strany budú bezodkladne hľadať vhodný rozsah modernizácie zimného štadióna s využitím

dotačných zdrojov, ktoré sů už k dispozicii (celkový rozpočet vrátane spoluflnancovania 1,1 mil. eur).

Dóraz bude kladený najmä na dobudovanie podmienok pre divákov, nakoľko je to kľúčové pre nový

model fungovania hokejového klubu. Jedná sa napríklad 0: opravu južnej fasády a tribúny, doplnenie

turniketov, inštalácia obrazovky, dobudovanie občerstvovacích miest a pod.

11. V pripade záujmu o vstup do novej a.s., či už pred alebo po jej založení, zo strany účastnikov tohto

memoranda, sa Mesto zaväzuje, že bude s nimi o tejto možnosti rokovať.

12. Zmluvné strany budú spoločne rokovať a postupovať v otázke podpisu zmluvy o účasti MHK v ligovej

súťaži, nakorko v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi klubmi a SZLH O možnom vytvorení

extraligy v gescfl SZLH.

13. V pripade vykázania záporného vlastného imania novovzniknutej spoločnosti k 31.12. kalendárneho

roka na základe auditu vykonaného do 30.04. nasledujúceho roka möže ktorákoľvek zo zmluvných

strán od tohto memoranda odstúpiť.

Uvedené skutočnosti sú výsledkom doterajš[ch rokovaní a sumarizujú oblasti, v ktorých zainteresované

strany našli principiálnu zhodu. K naplneniu týchto bodov je však potrebné detailnejšie definovať konkrétne

záväzky jednotlivých strán. Zo strany Mesta je k uskutočneniu právne záväzných krokov potrebný súhlas

mestského zastupitelstva, Čo HTL a JLA berú na vedomie.

V pripade, že zainteresované strany nedospejú k flnálnej dohode na uvedených bodoch, móže ktorákol‘vek

strana Od tejto dohody o spolupráci odstúpiť.

Za mesto Liptovský Mikuláš:

V

Liptovskom Mikuláši, dňa

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor

Za Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as.:

V

Liptovskom Mikuláši, dňa

lng.Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva
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Za spoločnosť JL aréna s.r.o.:

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Ján Laco Martin Matzenauer Branislav Duboš

Za Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš o. Z.:

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Martin Cibák Silvia Čerstvĺk Jozef Kasanický
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