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Záznam zo zasadnutia neplánovanej komisie finančnej a majetkovo-právnej
zo dňa 1.2.20180 12.30 hod. v zasadacej miestnosti Č. 305v budove MsU

v Liptovskom Mikuláši.

Prítomní členovia: Ing. Rudolf Urbanovič, Ing. Marta Gutraiová, MUDr. Miroslav Boďa Miroslav
Burgel, Ľuboš Trizna

Prítomní členovia poradného zboru: JUDr. Alena Oberučová, Ing. Miroslav Uličný

Hlavný kontrolór mesta: PhDr. Jozef Fiedor

Tajomníčka komisie: Lubica Kubovčíková

Zasadnutie viedol predseda komisie Ing. Rudolf Urbanovič. Privítal pritomných členov, uviedol
program, ktorý je potrebné prerokovať na zasadnutí komisie.

Program:

1/ Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie
s majetkovými právami mesta - 12.30 hod.
2! Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské
športové zariadenia ‚ s.r.o. - 12.45 hod.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovat‘ na zasadnutí komisie FMP.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 ZdržaI Sa: O

II Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakiadanie
s majetkovými právami mesta
Predložený materiál prezentovala JUDr. Miroslava Javornická, referent oddelenia právnych
služieb a Mgr. Anna ll‘anovská ‚ vedúca odboru právneho.

l2lpredaj prebytočného majetku spösobom podľa ~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa — projektovej dokumentácie
„Cintorín $ pamätníkom Háj — Nicovó, NKP — 3g711-3 Liptovský Mikuláš pomník príslušníkom
OSSR“ v prospech Slovenskej republiky — Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572, za kúpnu cenu I euro, za účelom vybudovania
pomníka na pozemku parc. č. KN-C 7243/17 vo vlastníctve nadobúdateľa s menami vojakov
Ozbrojených sil Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v
zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách. Jedná sa o prevod
majetku mesta z dóvodu hodného osobitného zreteľa, na schválenie ktorého je potrebný súhlas
3/5 všetkých poslancov, pričom uvedený prevod podlieha zverejneniu na úradnej tabuli mesta a
internetovej stránke mesta.
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Dóvod hodný osobitného zretera:
MO SR na základe projektovej dokumentácie „Cintorín s pamätníkom Háj — Nicovó, NKP — 397/1-3
Liptovský Mikuláš pomník príslušníkom OSSR“ vybuduje pietne miesto (pomník), ktoré bude
navždy pripomínať všetkých príslušnikov Ozbrojených síl SR1 ktorí zahynuli pil vykonávaní služby
v zahraničných vojenských operáciách a mierových pozorovateľských misiách. Pomník ako pietne
miesto bude pristupné pre širokú verejnosť.
Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hlasovanie:
Za:5 Proti: O Zdržal sa: 0

2. Dňa 22.1.2018 bol na komisii FMP prerokovaný materiál ohľadom predaja pozemkov
v prospech spoločnosti Eco — management, s.~p so sídlom Vrbická 4250/40, Liptovský Mikuláš,
kedy bola odporučená kúpna cena 66 eur m. / jedná sa o 460 m /.Nakoľko na mesto bola
doručená žiadosť o zníženie kúpnej ceny, tento bod bol znovu prejednaný na zasadnutí komisie
FMP.

Uznesenie komisie:
Komisia neodporučila zníženie kúpnej ceny.
Hlasovanie:
Za:4 Proti: O Zdržal sa: 1

2! Návrh na vklad nehnuteľného majetku do obchodného imania spoločnosti Mestské
športové zariadenia ‚ s.r.o.
Predložený materiál prezentovala Mgr. Anna Hanovská ‚ vedúca odboru právneho .

V súlade s uznesenim vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 v zneni neskorších dodatkov
Slovenský futbalový zväz spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o., ktorú založilo mesto
Liptovský Mikuláš a Mestský futbalový klub Tatran Liptovský Mikuláš (ďalej ako „MFK Tatran‘),
poskytne dotáciu vo výške 750 000 € na modernizáciu a výstavbu futbalového štadiánu MFK
Tatran. Obchodná spoločnosť bude povinná preukázať spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov vo výške 500 000 €. Z toho 125 000 eur zabezpečí MFK Tatran a 375 000 € bude
dofinancovaných čerpaním úveru spoločnosťou Mestské športové zariadenia, s.r.o. Za tým účelom
mesto Liptovský Mikuláš vloží do obchodného imania spoločnosti (teda nie do základného imania
spoločnosti, ktoré sa nebude zvyšovat‘) nehnuteľnosti tvoriace štadión MFK Tatran. Časťou
predmetných nehnuteľností bude spoločnosť ručiť za úver a na ďalšiu časť bude zriadené
bezodplatné vecné bremeno v prospech Slovenského futbalového zvázu Po dobu 20 rokov odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu rekonštrukcie
a modernizácie štadióna za podmienok a spósobom stanoveným v „Zmluve o spolupráci pri
realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši“,
ktorá bude uzavretá medzi Slovenským futbalovým zvšzom, Mestskými športovými zariadeniami,
s.r.o. ako partnerom a mestom ako garantom realizácie projektu. Zriadenie vecného bremena
bude zároveň zabezpečovacím inštitútom pre zachovanie účelu využitia štadióna.
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Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: O Zdržal sa: O

Zapísala: Ľubica Kubovčíková Overil: Ing. ~olfUrbanovič
V Liptovskorn Mikuláši 1.2.2018 ~K. predseda
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