
lv1ESTSKÉ ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKY MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 26. mája 2015 číslo 68/2015 

K bodu. Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský 
Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 

Mestské zastupitel'stvo 

I. schval'uje 

a) zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a s , so 

sídlom Partizánov 14,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36413941 nepeňažným vkladom Jediného 

spoločníka, pričom nepeňažným vkladom je nehnutel'nosť nachádzajúca 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 m2 podl'a geometnckého plánu č 36735299 - 88/2015 zo dňa 

20052015 v hodnote 39.400,- eur podl'a znaleckého posudku Č. 153/2015 zo dňa 22.05.2015. 

Základné imanie spoločnosti sa zvýši zo sumy 57.334,- eur o sumu 39400,- eur, na celkovú výšku 

základného Imama 96 734,- eur, a to nepeňažným vkladom s tým, že hodnota nepeňažného vkladu 

zistená znaleckým posudkom č 153/2015 zo dňa 22 05 2015 vo výške 39.400,· eur sa celá 

započítava na nový nepeňažný vklad do základného Imania. Spoločnosť vydá jeden kus kmeňovej 

akcie znejúcej na meno, vydanej v listinnej podobe, v nominálnej hodnote 39.400,· eur 

b) zmluvu o zriadení predkupného práva k nehnutel'nostl 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 zákonníka v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu 

1 euro (slovom jedno euro) za celú nehnutel'nosť v prospech mesta Liptovský Mikuláš Zmluvu 

o zriadení predkupného práva uzatvorí spoločnosť Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, 

a.s s mestom Liptovský Mikuláš do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 



o povolenI vkladu vlastníckeho práva k predmetnej nehnutel'nQsti do katastra nehnutel'ností V 

zmluve o znadení predkupného práva bude uvedené, že k zriadeniu vecných práv V prospech 

tretích osôb k pozemku parc č KN-C 2099/264 je potrebný predchádzajÚCI súhlas mestského 

zastupitel'stva v Liptovskom MikulášI. 

II. ukladá 

Mgr Anne lI'anovskej, poverenej vedúcej odboru právneho 

zabezpečiť vykonanie všetkých právnych úkonov v obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 

32 Liptovský Mikuláš, a s súvisiacich so zvýšením základného Imania 

Dátum podpisu uznesenia. 
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