
MESTSKÉ ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 14. decembra 2017 číslo 99/2017 

K bodu: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti "Mestské športové zariadenia, 
s .r.o." 

Me s tské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

dňa 24.marca 2017 uznesenlm mestského zastupiterstva č. 18/2017 bolo schválené: 

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. 

a odporučené primátorovi mesta: 

1. Za účelom zabezpečenia modernizácie mestského futbalového štadi6na pripravil' podklady pre 
založenie obchodnej spoločnosti. prostrednlctvom ktorej bude riešené financovanie modernizácie 
i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti futbalového štadi6na mesta Liptovský Mikuláš. 

2. Predložil' na rokovanie MsZ v Liptovskom Mikuláši 

- informáciu o podmienkach poskytnutia finančného úveru vo výške 375 000 eur 

- analýzu možných prljmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti 

- informáciu o usporiadani majetkovo-právnych vzl'ahov medzi všetkými zúčastnenými 
stranami. 



Memorandum o spolupráci (ďalej ako . Memorandum") medzi mestom Liptovský Mikuláš 
a Mestským futbalovým klubom Tatran Liptovský Mikuláš bolo uzavreté d~a 03.04.2017. 

V zmysle el. I bod 1 Memoranda sa hlavnou spoluprácou rozumie založenie obchodnej 
spoloenosti a poskytnutie finanených prostriedkov. 

II. schvaľuje 

1. Návrh na zmenu rozpoetu 

o UJ Progr. SUMA v "iii 
~ FK EK NAzov ;U 

Podprogr. ..: cl: o :.:: a. 
46 454001 Prevod prostriedkov z pe~ažných fondov (RF) 

1. 
Ueasť na majetku Mestské športové zariadenia , 

46 0810 814001 12.4. 
S.r.o. (RF) 

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

12.4. nový prvok 

1 Prvok 1 12.4.7 1 Mestské športové zariadenia 

3. Spoloeenskú zmluvu o založeni spoloenosti s rueenlm obmedzeným medzi mestom 
Liptovský Mikuláš, so sldlom $túrova 1989/41 , 031 42 Liptovský Mikuláš a Mestským 
futbalovým klubom Tatran so sldlom Smreeianska 612, 031 04 Liptovský Mikuláš -
Podbreziny, ICO: 14221195 (Prlloha č.1) 

4. v súlade s ust. § 11 ods.4 plsm. I) zákona e. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenI v platnom 
znenI založenie obchodnej spoločnosti s obchodným menom Mestské športové zariadenia, 
s.r.o. s 90% účasťou mesta Liptovský Mikuláš so sldlom $túrova 1989/41 , 03142 Liptovský 
Mikuláš 

5. Ing. Martu Gutraiovú, do funkcie konatera spoloenosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., 
podra § 11 ods. 4 plsm. I) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenI v platnom znenI, 

6. Ing. Mateja Géciho, do funkcie konatera spoloenosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. , 
podra § 11 ods. 4 plsm. I) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenI v platnom znenI 

7. Podnikaterský,plán (Prlloha č.2) 

'"9j~, áč, PhD. 
mesta primát 

Dátum podpisu uznesenia: 15.12.2017 

eur 

6750 

6750 



SPOLOČENSKÁ ZMLUVA 

o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 

SPOLOČNíCI: 

1. mesto Liptovský Míkuláš, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 

IČO: OO 315 524, DiČ: 2021031111 

2. Mestský futbalový klub Tatran, so sídlom Smrečianska 612, 031 04 Liptovský 

Mikuláš - Podbreziny, IČO: 142211 95 

podpisom tejto zmluvy prejavujú vôľu založiť spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ust. § 

105 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnIk v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj len .Obchodný zákonník") a stať sa jej spoločnIkom za účelom podnikania. Na základe tohto 

sa rozhodli uzavrieť túto 

s p o I o č ens k ú z m I u v u: 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Obchodné meno, sídlo spoločnosti, trvanie spoločnosti 

Spoločnosť bude v právnych vzťahoch vystupovať pod obchodným menom: Mestské 

športové zariadenia, s.r.o. 

Sídlom 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 bola spoločnosť zaregístrovaná. Ďalšie 

obchodné roky sú zhodné s kalendárnymi rokmi. 



Článok 2 

Predmet podnikania 

Predmetom podnikania spoločnosti je: 

a) Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu arekondíciu, 

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

c) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služíeb spojených 

s prenájmom, 

d) Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí , 

e) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) , 

f) Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, 

g) Prípravné práce k realizácii stavby, 

h) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

i) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérovainteriérov, 

i) Čistiace a upratovacie služby. 

DRUHÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ IMANIE 

Článok 3 

Základné imanie a vklady spoločnikov 

1. Základné imanie predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných vkladov všetkých 

spoločníkov do spoločnosti. 

2. Výška základného imania spoločnosti je 7.500 eur (slovom: sedemtisícpäl"sto eur). 

3. Vklad spoločníka predstavuje súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi 

oceniteľných hodnôt, ktoré sa spoločnik zaväzuje vložil" do spoločnosti a podieľal" sa ním 

na výsledku jej podnikania. Spoločník sa podieľa na založení spoločnosti len jedným 

vkladom. Vloženlm vkladu spoloč"rilka do spoločnosti sa' tento stáva majetkom spoločnosti ; 

spoločník s ním nemôže nakladat' a nemôže požadoval" od spoločnosti jeho vrátenie. 

4. Vklad spoločníka spoločnosti , 

Spoločnlk mesto Liptovský Mikuláš 6.750 eur (slovom: šest'tisícsedemstopäl"desiat eur); 

splatený v plnej výške 

Spoločník Mestský futbalový klub Tatran 750 eur (slovom: sedemstopäl"desiat eur) ; 

splatený v plnej výške. 

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

mesto Liptovský Mikuláš. 



Článok 4 

Obchodné podiely 

1. Obchodný podiel tvori súhrn práva povinnosti spoločníka a týmto právam a povinnostiam 

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

nominálna hodnota sa neustále mení v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti. 

2. Čisté obchodné imanie je obchodný majetok spoločnosti po odpočítaní záväzkov 

vzniknutých v súvislosti s podnikaním. 

3. Obchodný majetok spoločnosti je súhrn majetkových hodnôt (veci, pohľadávok a iných 

práva peniazmí oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria spoločnosti a slúžia alebo sú 

určené na jej podnikanie. 

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

Spoločnik 1 90% 

Spoločník 2 10%. 

5. Prevod obchodného podielu, alebo jeho časti, na iného spoločníka alebo osobu, ktorá nie 

je spoločníkom 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 mal' písomnú 

formu a podpisy účastnikov zmluvy musia byl' úradne osvedčené . Ak je nadobúdateľom 

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 nastávajú voči spoločnosti odo dňa, keď valné 

zhromaždenie spoločnosti vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu. 

8. Pri zániku právnickej osoby, ktorá by sa stala spoločnikom spoločnosti, prechádza 

obchodný podiel na jej právneho nástupcu. 

Pri úmrtl fyzickej osoby, ktorá je spoločnikom, prechádza obchodný podiel na dediča . 

Dedič, pokiaľ nie je jediným spoločníkom spoločnosti, môže sa domáhal' zrušenia svojej 

účasti v spoločnosti s'úélom, ák nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby "bol 

spoločnikom spoločnosti ; ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 Obchodného zákonnika platia 

primerane. 

9. Na obchodný podiel možno zriadil' záložné právo (§ 117a Obchodného zákonnika). Toto 

záložné právo vzniká na základe písomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel. Podpisy 

na záložnej zmluve musia byl' úradne overené. K zriadeniu záložného práva sa vyžaduje 

súhlas valného zhromaždenia spoločnosti ; inak záložné právo nevznikne. Na prevod 

založeného obchodného podielu pri výkone záložného práva sa súhlas valného 

zhromaždenía nevyžaduje. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do 

obchodného registra. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva je oprávnený pOdal' 



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

splnenie podmienok podľa § 117a 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 spoločník. 

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

obchodným podielom. Spoločnosť ho môže previesť na iného spo ločn íka alebo tretiu 

osobu. O prevode rozhoduje valné zhromaždenie. Ak sa neprevedie obchodný podiel , 

rozhodne valné zhromaždenie do 6 mesiacov odo dňa , keď bol spo ločník vylúčený , 

o zníženi Základného imania o vklad vylúčeného spoločníka ; inak môže 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 (§ 148 ods. 3 Obchodného zákonníka). 

TRETIA ČASŤ 

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNíKA 

Spoločník má tieto základné práva: 

Článok 5 

Práva spoločníka 

PRÁVO NA PODIEL NA ZISKU: 

Spoločnici majú nárok na podiel na zisku vo výške: 

Spoločník 1 .......................... 90% 

Spoločník 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 časť tohto zisku na jeho vyplatenie spoločníkovi. Takto určený zisk nemožno 

vylúčiť z vyplatenia a určiť na iné účely (napr. dotáciu fondov alebo ponechať v podniku 

a previesť na nový účet). Spoločnosť môže spoločníkom vyplácať podiel na zisku len pri 

splnení podmienok podľa ust. § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zák. Spoločnosť nesmie vyplácať 

najmä úroky z vkladu do spoločnosti a preddavky na podiel na zisku. 

PRÁVO NA VYROVNACí PODIEL: 

Počas trvania spoločnosti spoločnik nemôže žiadať vrátenie vkladu. Vklad sa stáva majetkom 

spoločnosti a spoločník s nim nemôže nakladať. Spoločník 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 spoločník: 

- vylúčený zo spoločnosti v tzv. kadučnom konani; 

- spoločník, ktorého účasť v spoločnosti bola zrušená súdnym rozhodnutím; 

- dedíč alebo právny nástupca spoločníka, ak na nich obchodný podiel spoločníka neprešiel. 

Jeho výška sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti 

zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločnikov . Vypočítava sa na základe riadnej 

účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla 

účasť spoločníka v spoločnosti. Za týmto účelom nie je potrebné vypracovať mimoriadnu 

účtovnú závierku. Vyrovnací pOdiel sa vypláca v peniazoch a právo spoločníka na jeho 

vyplatenie je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závierky. 

PRÁVO NA PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU: 

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

splatných nepodmienených a nesporných pohľadávok v likvidačnom konaní. Výška podielu 

spoločníka na likvidačnom zostatku je: 

Spoločník 1 ......................... 90% 

Spoločník 2 ......................... 10%. 

Článok 6 

Povínnosti spoločníka 

Spoločnik má tieto základné povinnosti: 

a) povinnosť splatiť vklad; 

b) zdržať sa akéhokoľvek konania znevažujúceho alebo sťažujúceho efektívnu 

hospodársku činnosť spoločnosti alebo konania späsobilého poškodiť alebo ohroziť 

dobré meno spoločnosti; 

c) zachovávať o veciach spoločnosti mlčanlivosť a zachovávať obchodné tajomstvo, 

pričom táto povinnosť trvá aj po zániku účasti spoločnika v spoločnosti a po zániku 

spoločnosti. 

7. splniť riadne a včas úlohy, ku ktorým sa zaviazal na valnom zhromaždení. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI 

Článok 7 

Orgány spoločnosti 

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia. 



Článok 8 

Pôsobnosť valného zhromaždenia 

1. Valné zhromaždenie je najvyššim orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patri : 

a) schválenie konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti ; 

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

o rozdeleni zisku alebo úhrade strát; 

c) rozhodovanie o rozdelení zisku a úhrade prípadných strát spoločnosti; 

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

o nepeňažnom vklade; 

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

f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločnosti; 

g) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141 Obchodného zákonnika), ak je 

zákonom alebo touto spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného 

zhromaždenia; 

h) schvaľovanie prevodu obchodného podielu spoločnika; 

i) rozhodovanie o rozdeleni obchodného podielu, podľa ust. § 117 ods. 1 Obchodného 

zákonnika; 

j) rozhodovanie o vylúčeni spoločnika podľa ust. § 113 ods. 4 Obchodného zákonníka 

(spoločník nesplatí vklad do spoločnosti) a rozhodovanie o podaní návrhu na vylúčenia 

spoločníka zo spoločnosti, podľa ust. § 149 Obchodného zákonníka (spoločnik závažným 

spôsobom porušuje svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť 

vylúčenia bol písomne upozornený); 

k) rozhodovanie o prevode obchodného podielu vylúčeného spoločníka , podľa ust. § 113 

ods. 5 Obchodného zákonníka; 

I) rozhodovanie o forme (peňažná alebo naturálna) a termíne výplaty vyrovnacieho podielu 

spoločnika, ktorého účasť v spoločnosti zanikla (Článok 5 tejto spoločenskej zmluvy); 

m) udelenie sútíiasu k zriadeniu z'álôžného prava na obchodný podiel spoločnika ; 

n) schvarovanie rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti; 

o) rozhodovanie o udeľovani a odvolani prokúry; 

p) schvaľovanie finančného piánu spoločnosti a posudzovanie koncepčných otázok rozvoja 

spoločnosti; 

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

spoločenská zmluva. 

2. Valné zhromaždenie si tiež môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do 

pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. 



Článok 9 

Rokovanie valného zhromaždenia 

1. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti , najmenej jedenkrát ročne, v termine 

najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka. 

2. Konateľ spoločnosti je povinný zvolať valné zhromaždenie, ak o to požiada spoločn ík , 

ktorého vklad dosahuje 10 % základného imania. Ak nezvolá konateľ valné zhromaždenie 

do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vyššie uvedeného spoločníka, je tento spoločník 

oprávnený zvolať valné zhromaždenie sám. 

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

oznámený spoločníkom najmenej 15 dní vopred, a to písomnou pozvánkou odoslanou 

doporučene na poslednú známu adresu spoločníka . So súhlasom všetkých spoločníkov 

môže byť valné zhromaždenie zvolané aj inak než písomne alebo bez dodržania vyššie 

uvedenej lehoty. 

4. Spoločník má právo sa osobne alebo v zastúpení, na základe písomného 

splnomocnenia, zúčastniť rokovania valného zhromaždenia. Osoba zastupujúca 

spoločníka je povinná o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela na zasadnutí valného 

zhromaždenia, zachovať mlčanlivosť. Osobou zastupujúcou spoločníka na zasadnuti 

valného zhromaždenia nemôže byť konateľ spoločnosti. 

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

účasť schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. 

Spoločník má právo priamo na zasadnutí valného zhromaždenia navrhnúť zmenu alebo 

doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia. 

8. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa . Do zvolenia predsedu valného 

zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená; ak táto 

osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho 

predsedu viesť ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti. 

9. Spoločník prítomný na valnom zhromaždeni sa zapisuje do prezenčnej listiny, v ktorej 

sa vyznačí aj výška jeho vkladu a pôčet hlasóv. Správnost' údajov vyznačených 

v prezenčnej listine potvrdzuje svojim podpisom predsedajúci valného zhromaždenia. 

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

zhromaždení obsahuje: 

al obchodné meno a sídlo spoločnosti; 

bl miesto a čas konania valného zhromaždenia; 

cl meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa ; 

dl opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia; 

el rozhodnutíe valného zhromaždenia s uveden im výsledku hlasovania. 



Zápisnicu o valnom zhromaždeni podpisuje predseda valného zhromaždenia a 

zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom 

zhromaždeni na prerokovanie a listina pritomných spoločnikov . 

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

sa uschovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania, pokiaľ právny predpis 

neustanovi 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 

Prijímanie rozhodnutí na valnom zhromaždeni 

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

Spoločníci majú takýto počet hlasov: 

Spoločník 1 ... ... ... . ... .. ... 135 hlasov 

Spoločník 2 .................. 15 hlasov. 

2. Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo (§ 127 ods. 5 Obchodného zákonníka), ak 

valné zhromaždenie rozhoduje o jeho: 

a) nepeňažnom vklade, 

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

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní spoločníci , ktorí majú aspoň 51 

% všetkých hlasov. 

4. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov . Na 

rozhodnutia podľa Článku 8 ods. 1 písm. a), dl, el , f) a g) tejto spoločenskej zmluvy, cit.: 

- schválenie konaní urobených zakladateľm i pred vznikom spoločnosti ; 

- rozhodovanie o zVýšení alébo úiížení iákladr'-ého imania spoločnosti -a- rozhodovan ie 

o nepeňažnom vklade; 

- rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy; 

- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, 

- rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141 Obchodného zákonníka), ak je 

zákonom alebo touto spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného 

zhromaždenia; 

je potrebný súhlas 100 % hlasov spoločníkov . 

Valné zhromaždenie prijíma uznesenia verejným hlasovaním. 



5. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznášat' sa a pri hlasovaní na valnom 

zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločnik nemôže vykonávat'. To plati 

primerane aj pre prijímanie rozhodnuti spoločníkov mimo valného zhromaždenia. 

6. Spoločníci môžu prijímat' rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. V takomto prípade 

návrh uznesenia predkladá spoločnikom na vyjadrenie konateľ, spoločnik alebo spo ločnici, 

ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania spolu s oznámenim lehoty, v ktorej sa 

majú písomne vyjadrit'. Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote plati , že nesúhlasí. Konateľ 

potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom. 

7. Každý spoločnik, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací 

správca môže požiadat' súd, aby vyslovil neplatnost' uznesenia valného zhromaždenia, ak 

je v rozpore so zákonom alebo spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý 

spoločnik alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo však 

zanikne, ak ho spoločník neuplatni do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného 

zhromaždenia, alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa , keď sa mohol 

o uzneseni dozvediet'. 

8. Súd môže na návrh spoločníka určit' neplatnost' uznesenia valného zhromaždenia, len ak 

porušenie zákona alebo spoločenskej zmluvy mohlo obmedzit' práva spoločníka, ktorý sa 

určen ia neplatnosti domáha. 

Článok 11 

Konateľ spoločnosti 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konat' v mene spoločnosti 

navonok. 

2. Konater vykonáva najmä: 

a) obchodné vedenie spoíočnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti 

valného zhromaždenia; 

b) zamestnávateľské práva a povinnosti; 

c) zvoláva valné zhromaždenie; 

d) predkladá valnému zhromaždeniu návrh koncepcie podnikateľskej činnosti; 

e) zabezpečuje riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva a vypracovanie 

účtovnej závierky; 

f) vedie zoznam spoločníkov, pričom má informativnu povinnost' vo vzt'ahu k ostatným 

spoločníkom vo všetkých záležitostiach spoločnosti ; 

g) na valnom zhromaždení informuje valné zhromaždenie o svojej či nnosti , 

h) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia; 

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

vaínému zhromaždeniu návrhy na stanovenie výšky ich podnikateľskej odmeny; 



il predkladá valnému zhromaždeniu návrh na spôsob krytia strát spoločnosti ; 

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

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

I) podáva, podľa ust. § 5 zák. Č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, návrh na zápis zmeny alebo výmaz zapísaných 

údajov do obchodného registra v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného 

v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, inak odo dňa kedy bolo 

rozhodnutie prijaté, 

m) zverejňuje, podľa ust. § 21 ods. 1 zák. Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, 

účtovnú závierku a výročnú správu v obchodnom registri ich uložením do zbierky listín 

obchodného registra, a to v lehote do 30 dní po schválení účtovnej závierky. 

3. Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť 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 dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie 

tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy 

spoločníkov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy 

len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretieh osôb pred záujmami spoločnosti. Konateľ, 

ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť spoločnosti 

škodu, ktorú jej takýmto konanim spôsobil. 

4. Obmedziť konateľské oprávnenia môže len spoločenská zmluva alebo valné 

zhromaždenie. Také obmedzenie je však voči tretím osobám neúčinné. 

5. Konateľov spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie spoločnosti z radov spoločníkov 

alebo iných fyzických osôb. 

6. Prvými konateľmi spoločnosti sú: 

1/ Ing, Marta Gutraíová 

2/ Ing. Matej Géci 

3/ Ing. Milan Mikušiak, 

7. V mene spoločnosti konajú všetci traja konatelia spolu. 

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

obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis traja konatelia. 



Konateľ nesmie: 

Článok 12 

Zákaz konkurencie 

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

činnosl'ou spoločnosti , 

b) sprostredkovával' pre iné osoby obchody spoločnosti, 

c) zúčastňovať sa na podnikani inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením , 

d) vykonával' činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej 

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na 

ktorej podnikanI sa zúčastňuje spoločnosl', v ktorej vykonáva pôsobnost' konateľa . 

PIATA ČASŤ 

ZMENA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY 

Článok 13 

Zvýšeníe základného ímania 

1. Základné imanie je možné zvýš it': 

a) vnesením ďalších vkladov alebo 

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

fondov vytvorených zo zisku, ktoré spoločnost' môže použit' podľa zákona bez 

obmedzenia). 

a) Zvýšenie základného imania vnesením ďalších vkladov: 

Spoločnost' môže zvýš it' základné imaníe, ak ide o nové peňažné vklady, len ak spoločníci 

úplne splatilí svoje predchádzajúce peňažné vklady. Zvýšenie základného imania 

nepeňažnýmí vkladmi je možné kedykoľvek. Ak sa má základné imanie zvyšovat' 

nepeňažnými vkladmi, schvaľuje valné zhromaždenie nepeňažný vklaa' a výšku peňažnej 

sumy, v akej sa nepeňažný vklad započita na vklad spoločníka . Pri zvýšení základného 

imania vnesením ďalších vkladov sú prednostne oprávnení prevziat' záväzok na nové 

vklady doterajší spoločníci, a to v pomere podľa veľkosti ich podielov, pokíaľ sa nedohodnú 

inak. Ak nevyužijú spoločnIci toto prednostné právo v lehote do 30 dní od prijatia 

rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšenI základného imania, môže so súhlasom 

valného zhromaždenia prevziat' záväzok na nový vklad ktokoľvek. O spôsobe splatenia 

nových vkladov rozhodne valné zhromaždenie. 

b) Zvýšenie základného imania z majetku spoločností: 



Spoločnosť môže po schválení ročnej účtovnej alebo osobitnej závierky použíť časť získu 

alebo íného majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, ktorý níe je účelovo 

viazaný, na zvýšenie základného imania spoločnosti. Tým sa zvyšuje výška vkladu 

každého spoločníka v pomere zodpovedajúcom ich doterajšim vkladom. 

2. Konateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného 

imania do obchodného registra. 

Článok 14 

Zníženíe základného imania 

1. Spoločnosť môže znížiť základné imanie: 

a) zniženim počtu vkladov; 

b) znižením menovitej hodnoty vkladov; 

c) v pripadoch uvedených v § 113 ods. 6 Obchodného zákonnika (ak sa neprevedie 

obchodný podiel spoločnika vylúčeného podľa ust. § 149 Obchodného zákonnika, 

rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti do 6-tich mesiacov odo dňa keď bol spoločník 

vylúčený , o zniženi základného imania o vklad vylúčeného spoločníka ; inak môže súd 

spoločnosť aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu). 

2. Pri znížení základného imania znížením výšky vkladov spoločníkov sa obchodné podiely 

spo íočnikov nemenia. 

3. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie, pričom sa nesmie zn ížiť 

hodnota základného imania spoločnosti a výška vkladu každého spoločníka pod sumu 

uvedenú v § 108 a § 109 ods. 1 Obchodného zákonnika. 

4. Konateľ je povinný zverejniť zniženie základného imania a jeho výšku do 15 dni odo dňa 

rozhodnutia o zníženi základného imania dvakrát po sebe, s časovým odstupom 30 dni. 

V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti , aby oznámili svoje pohľadávky do 90 dní odo 

dňa posledného oznámenia. Spoločnosť je povinná veriteľom , ktorí včas prihlásia svoje 

pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky 

uspokojiť. 

ŠiESTA ČASŤ 

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI 

Článok 15 

Rozdelenie zisku 

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

predpismi. 



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

fondu. 

3. O použiti zisku alebo o úhrade prípadných strát rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. 

Spoločník nie je však povinný prispieť na úhradu strát spoločnosti . 

4. O použití zisku sa rozhoduje so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na 

plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti. 

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

výplatu spoločníkovi, sa mu vyplatí vo výške určenej v článku 5 tejto zmluvy. 

6. Výplatu vykonanú v rozpore s bodom 5 tejto zmluvy musí spoločník vrátiť spoločnosti. Za 

toto vrátenie ručí konatelia spoločnosti, ktorí vyslovil súhlas s touto výplatou. 

Článok 16 

Účtovníctvo 

l . Konatelia spoločnosti sú povinni zabezpečiť riadne vedenie účtovnictva spoločnosti 

v súlade s právnymi predpismi. 

2. Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

3. Ročná účtovná závierka sa musí vykonať najneskôr do 31 .03. nasledujúceho roka po 

skončení príslušného účtovného obdobia. Ročná účtovná závierka musí byť podpisaná 

konateľom spoločnosti. 

4. Konatelia spoločnosti sú povinní zostaviť za každý obchodný rok ročnú bilanciu. Táto 

bilancia musí obsahovať celé hospodárenie spoločnosti. 

Článok 17 

Záník účastí 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 spoločníka súdom (§ 148 Obchodného zákonníka) ; 

d) vylúčením spoločníka zo spoločnosti (§ 149 Obchodného zákonnika) ; 

e) ďalším i spôsobmi ustanovenými právnymi predpismi. 

2. Spoločník , ktorého účasť v spoločnosti zanikla z dôvodu zrušenia jeho účasti v spoločnosti 

súdom alebo ktorý bol vylúčený, ako aj dedič alebo právny nástupca spoločníka , ak na nich 

neprešiel obchodný podiel spoločníka, majú nárok na vyrovnací podiel (Článok 5 tejto 

spoločenskej zmluvy). 

3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra. Zániku spoločnosti 

predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 



4. Okrem pripadov uvedených v ust. § 68 Obchodného zákonnika sa spoločnosť zrušuje bez 

právneho nástupcu tiež na základe rozhodnutia súdu, podľa ust. § 152 Obchodného 

zákonnika - na návrh spoločnika alebo konateľa spoločnosti. Spoločnik a konater sa môžu 

na súde domáhať zrušenia spoločnosti , pokiaľ sú v činnosti spoločnost i hrubo porušované 

právne predpisy a napriek pisomnému upozorneniu spoločnika alebo konateľa nebola 

v primeranej lehote zjednaná náprava. 

5. Valné zhromaždenie môže 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 

I. Všetky oznámenia spoločnosti sa doručujú spoločnikom doporučene na ich poslednú 

známu adresu. 

2. Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpisané právnymi predpismi a touto 

zmluvou sa zverejňujú v "Obchodnom vestniku". 

SIEDMA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

Článok 19 

Záverečné ustanovenia 

1. Všetky náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti , ktoré uhradia zakladajúci 

spoločnici spoločnosti , nesie spoločnosť ako náklady v prvom roku podnikania. 

Predpokladané náklady spojené so založením spoločnosti predstavujú čiastku 400 EUR. 

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

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

každej zmene spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie 

spoločenskej zmluvy, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. 

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

právna úprava obsiahnutá v zákone Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni 

neskorších zmien a doplnkov. 

4. Toto úplné znenie spoločenskej zmluvy sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých dva sú 

určené pre registrový súd, jeden pre okresný úrad - odbor živnostenského podnikania, 

jeden pre spoločnosť a jeden pre každého spoločníka . 



5. Osobám podieľajúcim sa na založeni spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich 

k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnost' sa neposkytujú žiadne výhody. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 

Spoločník 1 

Spoločník 2 
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modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné -

Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran" 

5. Štúdía stavby .Futbalový štadión MFK TATRAN L.MIKULÁŠ-modernizácia". 

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

7. Rámcová zmluva medzi SFZ a s.r.o. Sed aspo rt 

8. Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve, dodatok č. 2 k rámcovej zmluve je l.č. v spracovávani 

9. Životopisy navrhovaných konateľov spoločnosti 

10. Dohodnutý spôsob financovania rekonštrukcie futbalového štadióna v Liptovskom 

Mikuláši podľa vypracovanej štúdie - rekapitulácia. 

01. Zhrnutie projektu 

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



Slovenského futbalového zväzu na spolufinancovanie modernizácie mestského futbalového 
štadióna, ponuku finančného prispevku 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 financovani modernizácie mestského futbalového 
štadióna mesta. 

Mestské zastupiteľstvo zároveň týmto uznesen im 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 posky1nutia finančného úveru 
vo výške 375 000 eur a analýzu možných príjmov novovzniknutej obchodnej spoločnosti 
a informáciu o usporiadani majetkovo-právnych vzťahov medzi všetkými zúčastnenými stranami 
(víď prílohy č. 1 až 3). 

Uvedené rozhodnutie zástupcov mesta vychádzalo z historického vývoja a existencie areálu 
futbalových ihrísk, zo súčasného postavenia a dobrej perspektivy rozvoja futbalu v meste 
Liptovský Mikuláš, ako i z informácii, ktoré boli predložené v prerokúvanej správe. Mesto formou 
uznesenia í cez dlhodobú dotačnú podporu deklaruje vysoký záujem podporovať futbal ako jeden 
z perspektivnych športov v meste. 

Za týmto účelom vedenie mesta poverilo prednostku MsÚ pripraviť akčný plán, na základe 
ktorého prednostka vy1vorila pracovnú skupinu, zloženú z odborných pracovnikov úradu, 
poradenskej účtovnej firmy a zástupcov MFK Tatran, ktori 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 vlastnikom pozemku, na ktorom je vybudovaný súčasný futbalový 
štadión, ktorý plánuje vložiť do MŠZ, s.r.o., a umožniť tejto obchodnej spoločnosti štadión 
zmodernizovať a ďalej prostredníctvom MFK Tatran udržiavať a prevádzkovať ho pre 
tréningové účely a pre športové súťaže. MFK Tatran už roky funguje za aktívnej dotačnej 
podpory mesta, v ktorej mesto plánuje pokračovať a podieľať sa tiež na kontrole splácania úveru 
obchodnou spoločnosťou. Finančné toky MSŽ, s.r.o. sú prepojené cez MFK a dotačný systém 
mesta tak, aby spoločnosť bez problémov dokázala splácať úver i úroky. 

Cieľom vy1vorenia obchodnej spoločnosti je najprv združiť finančné prostriedky v celkovej 
výške 1 250 000 eur a zabezpečiť modernizáciu mestského futbalového štadióna na takú 
úroveň, aby sp!ňal podmienky vybavenia štadiónov podľa stanovených štandardov, ale do 
j)udúcn~_tiež vyjvoriť Rri~~tQLP~~ ?:~st@§~nie ďalšicl1 ŠRQrtQvých ~Mi~ctenl ~?:i.'Ille?:pečenie 
činnosti, ktoré bude mesto v tejto oblasti potrebovať riešiť. Navrhnuté obchodné 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 navrhnuti za mesto Liptovský 
Mikuláš Ing. Marta Gutraiová, prednostka úradu, Ing. Matej Géci, poslanec MsZ a za MFK Tatran 
Ing. Milan Mikušiak, prezident klubu. Všetci títo nominanti majú dostatočné skúsenosti 
a predpoklady kvalifikovane zastávať tieto posty. 

Prvé dva roky činnosti sa bude MŠZ, s.r.o., v spolupráci s odbornými pracovnikmi mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši venovať hlavne investičnej akcii - modernizácii futbalového 
štadióna, ktorý za poplatok prenajme športovému klubu MFK Tatran. V ďalších rokoch rozširi 
svoju činnosť v oblastiach, ktoré bude mať v predmete činnosti. Cieľom aktivit 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 vytvárajú predpoklady pre 
všestranný rozvoj športu. Podmienky sú vhodné tak pre turistiku, ako i typicky zimné a letné 
športy. Písomné 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 víťazov' od Slovenského olympijského 
výboru. V rámci objektívnej podpory športu v novodobej histórii mesta, mestské zastupiteľstvo 
schválilo prioritné športy, kreované históriou, medzi ktoré patria hokej, futbal, vodný slalom, 
lyžovanie a basketbal. 

Futbal v histórii mesta 

Futbal patrí medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie kolektívne hry na svete. Prešiel zložitým 
vývojom a získal si popularitu všetkých vrstiev obyvateľstva vo väčšine kraj ín. 

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 zameraním na futbal. Medzi takéto kluby patril ŠK Okoličné, ktorý vznikol 
v roku 1934. Počas existencie klub využíval k svojej športovej činnosti lúku na Pšaninách 
(dnešný areál mliekarni), 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 keď klub 
prešiel ráznymi 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 územi mesta pásobi viac ako 80 rokov. Jeho mužstvo dospelých je v súčasnosti 
účastnikom celoštátnej II. futbalovej ligy. Po jesennej časti aktuálneho ročnika 2017/18 je so ziskom 23 
bodov a aktívnym skóre na 7. mieste v 16-člennej tabulke. Od postupu do druhej najvyššej slovenskej 
súťaže v roku 2008. aj napriek viacerým reorganizáciám nikdy zo súťaže nevypadol. V MFK Tatran 
pOsobia tiež družstvá staršich a mladšlch dorastencov, sedem žiackych družstiev. 4 družstvá pripraviek, 
družstvo žien a družstvo žiačok, celkom takmer 250 deti a mladých ludl. 

Samozrejme i v športe platí určitá priama úmera, t.j. zvyšovanie hráčskej úrovne a dosahovanie 
výborných výsledkov sa rovná nevyhnutne zvýšeným požiadavkám na technické zabezpečenie 

- a vyb-aliénie-ldObiJ.- V to-mto-prípade -to- platí-o-to víac;-že- od-rokL.-2018 vchádza do platností 
a nadobúda účínnosť .Smernica o ínfraštruktúre štadiónov 201 B', podľa ktorej musía futbalové 
kluby, ktoré chcú hrať a hlavne majú hráčsky potenciál na účasť vo vyššich súťažiach, splňať 
určené technické a bezpečnostné podmienky. 

Futbalový štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa nachádza na pozemku vo vlastnietve mesta 
(LV 631). Budoval sa v 2. etapách výstavby. Obidve etapy sa realizovali v rámci dobrovolnlcky 
odpracovaných smien, svojpomocne, tzv. akcii ..z": 
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 obdobi sa taktiež začalo s výstavbou sldliska 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 bola dokončená ďalšia časť výstavby a to výstavba tribúny na západnej strane 
futbalového štadióna. Futbalový klub túto časť výstavby finančne zastrešil z vlastných zdrojov a 
prostriedkov mesta Liptovský Mikuláš (cca 200 000). Tribúna je vo vlastníctve MFK. Za súčasného riešenia 
tribún, kedy na prvé rady padá v nepriaznivom počasi dážď a sneh, je obmedzená aj návštevnosť 
fanúšikov futbalu, nakorko sa musia sústrediť v zadnej časti tribún, kde sú miesta len na státie. Oalšou 
nevýhodou sú nedostatočné šatne delf, 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%-no účasťou mesta je hokejový klub 
MHK 32, a.s. Mesto tento druh športu podporuje rovnako dotačne, ako aj investične - v roku 
2016 sa začala priprava rekonštrukcie tohto štadióna · vo výške 2 mil. eur, z toho 1,5 mil. 
z dotačných zdrojov, 100 tis. eur zo zdrojov mesta a 400 tis. z úverových zdrojov). Realizácia 
rekonštrukcie je plánovaná začiatkom roka 2018. 

Účelom založenia s.r.o. MŠZ bolo zabezpečenie investície a ziska nie čo najvyššej hodnoty 
modernizácie (oslobodenie od DPH), prenesenie úverového rizika na túto účelovú spoločnost', 
ale aj vytvorenie perspektfvnych predpokladov pre zastrešenie ďalšieh športov v meste. 

Podnetom k projektu modernizácie mestského futbalového štadióna boli ponuky 
Slovenského futbalového zväzu a MFK Tatran, na základe ktorých mohlo mesto ziskal' okamžité 
financie na zhodnotenie mestského majetku vo výške 875 000 eur, zabezpečil' zhodnotenie 
majetku vo výške 1 250 000 eur bez DPH, bez investičnej zál'aže mestského rozpočtu, nakoľko 
úver na dofinancovanie v zostávajúcej výške 375 000 eur si môže zobral' obchodná spoločnost'. 
Mesto ponuky prijalo a našlo i spôsob riešenia realizácie tejto investície. 

Nakoľko sa bude jedn at' o obchodnú spoločnost' s podstatným vplyvom mesta, nebude 
potrebné vytváral' organizačnú štruktúru zamestnancov. Samotní konatelia budú zabezpečovat' 
potrebné úkony a vedenie účtovnietva a ostatné služby budú zabezpečené dodávateľsky. 

Obchodná spoločnosI' MŠZ, s.r.o. bude v okrese Liptovský Mikuláš jedinou spoločnosťou 
zameranou na vytváranie podmienok pre oblast' športu so zameranim na futbal a preto ju 
nemôže ohrozoval' konkurenčné prostredie. 

03. Opis služieb 

Jedným zo 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 
spOsob života a ' práce 'obyvateľovmesta, chráni životné prostredie; ako'aj utvára' podmienky na 
zabezpečovanie telesnej kultúry a športu. 

Druhým zakladateľom s 10%-nou účasl'ou je MFK Tatran. Viac ako 80-ročné pôsobenie 
Mestského futbalového klubu Tatran na územi mesta je zárukou kvality a zvyšujúcej sa úrovne 
futbalového športu vôbec, má dostatočné zázemie, vybudované klubom a na druhej strane 
i podporu mesta, aby sa tento šport rozvljal i naďalej . Ďalšieh 5 futbalových klubov v mestských 
častiach podporovaných mestom je tiež základňou pre zapojenie širšieho okruhu športujúcich 
a dostatku talentov pre športové súťaže . 

Futbal je jedným z prioritných športov, v ktorých súťažia športovci mesta Liptovský Mikuláš i 
vo vyššlch 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 súl'ažiach. 



MFK Tatran je v súčasnosti účastnikom celoštátnej II. futbalovej ligy. Po jesennej časti aktuálneho 
ročnika 2017/18 je so ziskom 23 bodov a aktlvnym skóre na 7. mieste v 16-člennej tabuľke. Dosiahnuté 
úspechy a vysoká úroveň futbalu vo všetkých vekových kategóriách sú pOžitkom pre všetkých fanúšikov 
a priaznivcov mikulášskeho futbalu. Podľa .Smernice o infraštruktúre štadiónov 2018', musia futbalové 
kluby, ktoré chcú hral' vo vyšších súl'ažiach, sp(ňal' určené technické a bezpečnostné podmienky, čo 
by si v budúcnosti vyžiadalo náklady prevyšujúce finančné možnosti mesta. V rozpočte pre rok 2017je 
už zahrnutý iný významný záväzok v oblasti športu - rekonštrukcia zimného štadióna. 

04. Riadenie procesov 

Futbal bol jedným z prvých organizovaných športov na územi mesta. V roku 2012 MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš oslávil 100 rokov aktívneho pôsobenia v oblasti futbalového diania na Slovensku a v 
bývalom Ceskoslovensku. Futbal je tradičným , vo svete rozšlreným športom, ktorému sa venujú milióny 
ľudI. Podľa prieskumu, usporiadaného v roku 2011 medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA, hrá 
pravidelne futbal v jeho rôznych obmenách najmenej 240 miliónov ľudi vo viac ako 200 krajinách sveta. 

V meste Liptovský Mikuláš sa futbalu aktívne venuje 623 hráčov. Neoddeliteľnou súčasl'ou 
futbalu je i množstvo jeho fanúšikov a priaznivcov, ktorí monitorujú dianie v tejto oblasti a 
pravidelne sa zúčastňujú zápasov. V oblasti futbalu na území mesta pôsobi 6 športových klubov, 
ktoré využivajú futbalové štadióny vo vlastníctve mesta. Najvýznamnejšlm a najlepšie vybaveným 
futbalovým štadiónom v majetku mesta je futbalový štadión MFK Tatran v Okoličnom , v ktorom pôsobi 
13 úväzkových trénerov. V sezóne odchádza na zápasy 5-6 autobusov. Klub je stabilizovaný, bez 
záväzkov po lehote splatnosti. 

05. Trh, odberatelia 

Futbal ako jeden z najvýznamnejši športov je zameraný jednak na hráčov, ktorl vyrastajú v teritóriu 
mesta Liptovský Mikuláš, ale aj na divákov, fanúšikov a sponzorov, ktorl podporujú fungovanie tohto 
športu. Súčasl'ou tejto štruktúry sú i funkcionári klubu a tréneri. Podobné zázemie majú i ďalšie druhy 
podporovaných športov. Motiváciou k vysokej výkonnosti je aj hodnotenie zo strany sponzorov, ktorí 
finančne podporujú športové aktivity. Amblciou každého klubu je bodoval' nielen v domácich, ale aj vo 
vyššlch súl'ažiach. 

Konkurenčné 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 
dOvod vytváral' iný podobný športový klu v oblasti futbalu. Značka .mikulášskeho' klubu už má na 
slovenskom futbalovom .trhu' svoje dobré meno, má svojich zaužlvaných sponzorova podporu mesta. 

06. Marketing 

Hlavným zameraním spoločnosti bude prevádzka, údržba a zhodnocovaníe jej majetku, ako 
aj nakladanie s majetkom predovšetkým formou prenájmu. Cena za prenájom bude 
stanovená dohodou, s prihliadnutím na ceny obvyklé, ale aj na finančné potreby spoločnosti . 
Ďalším zameraním bude posky1ovanie služieb spojených s užívaním a prevádzkou majetku 
spoločnosti a komerčné služby pre mesto Liptovský Mikuláš a tretíe osoby. Do úvahy pripadá 
aj reklamná činnosť. 

Spoločnosť bude tiež plniť určité záväzky voči mestu Liptovský Mikuláš pri organizovani 
tréningov, súťaží klubov a tiež prostredníctvom spolupráce s odbornými útvarmi mesta pri 
akciách organizovaných mestom a voči Slovenskému futbalovému zväzu - vo vzťahu 
k organizovaniu tréningov a súťaží. 

Prvoradým marketingovým cieľom spoločnosti bude z dostatočný 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. 

Nakoľko spoločnosť bude plniť aj verejnoprospešné úlohy mesta Liptovský Mikuláš, bude sa 
uchádzať aj o dotácie 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 využíva štadión 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, ktorého cieľom je umiestnenie v slovenských súťažiach. Samotný 
MFK Tatran sa bude podieľať na reklame a propagácii futbalových zápasov vo všetkých 
dostupných médiách. $portový klub má už vybudované svoje meno a prezentuje sa formou 
loga MFK Tatran. Významná podpora sa očakáva i zo strany mesta, jeho Mesačnika 
a Televizie Liptov, nakoľko majetok spoločnosti bude využivaný i na verejnoprospešné účely. 

SWOT analýza 

I:!riližitosti' ,Ohrozenia 
, 

• realizácia "in-house" zákaziek • nedostatok vlastných 
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areálov areálov 
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• 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 pôsobnosti bude obchodná spoločnosť zameraná na zhodnotenie 
majetku, ktorý do nej vloži mesto Liptovský Mikuláš - na rekonštrukciu futbalového štadióna, na 
jej riadenie budú kladené minimálne nároky. Pri realizácii rekonštrukcie sa počíta 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 ďalšie organizačné otázky 
budú starať konatelia spoločnosti. Za konateľov spoločnosti boli navrhnuté skúsené osobnosti 
v oblasti riadenia a ekonomiky, podnikania a manažovania športového klubu, ktorí profesionálne 
pôsobia v uvedených oblastiach (profesné životopisy sú v prílohe zámeru). Vedenie účtovníctva 
bude riešené komerčne a bude zverené odbornej účtovnej spoločnosti. 



V ďalšom obdobi sa počlta s možným rozšlrenlm spoločnosti i na spravovanie majetku ďalšieh 
športových zariaden I mesta a s prijatim vlastných zamestnancov. Kritériom výberu budúcich 
zamestnancov bude ich kvalifikácia, prax a dobré osobné predpoklady. Osobitná pozornosť bude 
venovaná výberu riaditeľa spoločnosti. 

08. Dopad na životné prostredie 

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

09. Finančné a časové plány 

Oblasť príjmov 

Zakladatelia spoločnosti pri jej založení v roku 2017 vložia na účet spoločnosti vklady 
do základného imania úhrnom vo výške 7 500 eur. Po založení spoločnosti a pridelení 
IČO bude uzatvorená zmluva o dotácii medzi SFZ a MŠZ s.r.o. na sumu 750 000 eur na 
základe ktorej SFZ prefinancuje časť investičných nákladov. Spoločnosť MŠZ si zoberie 
úver vo výške 375 000 eur na dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna a MFK 
Tatran prispeje čiastkou 125000 eur. Časť dotácie od SFZ bude viazaná na výsledky už 
zazmluvnenej verejnej súťaže zo strany SFZ (západná tribúna a sedačky vo východnej 
tribúne), zostávajúca čiastka bude použitá v súlade s odsúhlasenou štúdiou, ktorá tvorí 
prílohu tohto plánu (napr. stavebné práce pod tribúny, rekonštrukcia budovy, 
zavlažovanie trávnika ... ). 

V ďalšom roku bude takto zrekonštruovaný majetok vrátane pozemkov - ihrísk 
prenajatý zo strany MŠZ pre MFK za celkovú cenu cca 52 000 eur! rok. Pre tréningové 
potreby športových klubov v meste bude slúžiť umelý trávnik, ktorý bude spoločnosť 
MŠZ, s.r.o. prevádzkovať pre tieto kluby na základe dotácie od mesta vo výške 28 500 
eur. Dodávaterom budú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a týmto postupom 
sa získa i odpočet DPH. 

Oblasť výdavkov 

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

Spoločnosť ako 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. 



Vedenie účtovníctva 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. 

Pri projekcii nákladov a výnosov v prvých rokoch pôsobenia 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 tisíc eur. 

Pri finančnej projekcii 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 pôsobenia spoločnosti. 

Spoločnosť bude pracovať s majetkom (aktívami), ktoré po rekonštrukcii futbalového 
štadióna budú dosahovať 2,7 milióna eur. Tuto suma bude upresnená po schválení 
založenia spoločnosti v Mestskom zastupiteľstve mesta Liptovský Mikuláš a po 
vypracovaní znaleckých posudkov na majetok, ktorý mesto plánuje vložiť 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 2017-2018 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 finančný odbor mesta) 

3. Príprava a podpísanie dotačnej zmluvy medzi SFZ a MŠZ 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 díela: apríl-september 2018 (zabezpečuje 

odbor výstavby mesta) 
6. Vybavenie úveru pre s.r.o. MSŽ (finančný odbor mesta, konatelia spoločnosti) 
7. Založenie účtov, vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania, 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 realizovať budovanie, rekonštrukciu, údržbu či spravovanie športových zariadení 
i s ohľadom na dopady DPH. V minulosti bolo mesto jediným vlastníkom akciovej 
spoločnosti Bytový podnik a.s., ktorá však bola 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 podníkateľskej činnosti a rozsah jej podníkania je obmedzený. 
Podobný problém riešili tiež íné mestá, ktoré založili spoločnosti zamerané aj na oblasť 
športu - cca 10 miest má zriadené "Mestské podniky služieb s.r.o., resp. organizácie 



s iným názvom, napriklad MBB a.s. Banská Bystrica, mesto Martin má zriadenú" Správu 
športových zariadeni" 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 štadión sú zárukou pre založenie obchodnej spoločnosti a vstup 
cudzieho kapitálu do tejto spoločnosti. 


