
MESTSKE. ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTV A 

zo dňa 24. marca 2017 číslo 18/2017 

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

Mestské zastupite ľ stvo 

I. berle na vedomie 

ústnu informáciu prednostky MsÚ o ponuke dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu 
na spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového štadi6na a o ponuke finančného 
prlspevku zo strany MFK Tatran na spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového 
štadi6na. 

II. schvaruje 

1. Prijatie ponuky dotácie zo strany Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie 
modemizácie mestského futbalového štadi6na vo výške 750 000 eur. 

2. Prijatie ponuky finančného prlspevku od MFK Tatran vo výške 125 000 eur na 
spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového štadi6na formou účasti v spoločnej 

obchodnej spoločnosti 

3. Memorandum o spolupráci medzi mestom Liptovský Mikuláš a Mestským futbalovým klubom 
Tatran Liptovský Mikuláš o spoločnom financovani modernizácie mestského futbalového 
štadi6na mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k. Ú. Okoličné - Podbreziny. 

III. odporúča primátorovi mesta 

1. Za účelom zabezpečen ia modernizácie mestského futbalového štadi6na pripraviť podklady 
pre založenie obchodnej spoločnosti , prostrednlctvom ktorej bude riešené financovanie 
modernizácie i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového štadi6na mesta 
liptovský Mikuláš. 



2. Predložiť na rokovanie MsZ v Liptovskom Mikuláši 

informáciu o podmienkach poskytnutia finančného úveru vo výške 375 000 eur 
analýzu možných prljmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti 
infonmáciu o usporiadani majetkovo-právnych vzťahov medzi všetkými zúčastnenými 

stranami. 

'" J~,~. PhD primát~~~esta 
Dá/um podpisu uznesenia: 27.03.2017 



MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
uzavreté medzi týmito stranami: 

Mesto Liptovský 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 

(ďalej len "MFK") 

zastúpené: Ing. Milanom Mikušiakom, prezidentom MFK a 

Preambula 

1) Uzatvorením tohto memoranda o spolupráci (ďalej len "Memorandum") obidve strany 
preukazujú svoju slobodnú vôru 
a) spolupracovať a podierať sa na financovaní modernizácie tej časti futbalového štadióna 

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

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

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

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

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

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



I. Formy spolupráce 

Hlavnými formami spolupráce na základe tohto Memoranda sú: 

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

a udržatel'nosti jeho funkčnosti. 

II. Opatrenia 

1) Založenie spoločnej obchodnej spoločnosti strán ako spoločníkov, ktorá zabezpeči 

modernizáciu, prevádzkovanie, údržbu a zveraďovanie štadióna. 

2) Zabezpečenie finančných prostriedkov na založenie obchodnej spoločnosti a finančných 
prostriedkov na modernizáciu štadióna vo výške 1 250 000 eur v nasledovných podieloch: 
a) z dotačných zdrojov Slovenského futbalového zväzu vo výške 750000 eur a zo zdrojov 

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

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

3) Obchodná spoločnosť na prevádzkovanie, údržbu a zveraďovanie štadióna bude 
zabezpečovať finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov strán, zo získaných 
grantov a účelových domácich a zahraničných dotácií a príjmov z podnikania obchodnej 
spoločnosti. Mesto poskytne obchodnej spoločnosti prenájom prislúchajúceho majetku 
a pozemku. 

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

5) Realizácia foriem spolupráce sa bude uskutočňovať podra zásad demokracie, plného 
rešpektovania postavenia MLM a MFK, dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky a vnútorných predpisov MLM, MFK a Slovenského 
futbalového zväzu. 

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

III. Ostatné dojednania 

1) Predmetom tohto Memoranda nie sú majetkové ani nemajetkové nároky vyplývajúce 
z vlastných zmluvných vzťahov strán. 



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

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

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

IV. Záverečné ustanovenia 

1) Toto Memorandum sa uzatvára na dobu do založenia obchodnej spoločnosti a poskytnutia 
finančných prostriedkov tejto obchodnej spoločnosti zo strany Mestského futbalového 
klubu Tatran Liptovský Mikuláš vo výške 125 000 eur a zo strany Slovenského futbalového 
zväzu vo výške 750 000 eur. 

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

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

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

V Liptovskom Mikuláši dňa: V Liptovskom Mikuláši dňa: 

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor MLM Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK 


