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Záznam zo zasadnutia neplánovanej komisie finančnej a majetkovo-právnej
zo dňa 23.3.2017 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Č. 305 v budove MsU

v Liptovskom Mikuláši.

Prítomní Členovia: Ing. Rudolf Urbanovič — predseda komisie, Ing. Marta Gutraiová, p. Miroslav
Burgel, MUDr. Miroslav Boďa

Prítomní Členovia poradného zboru: Ing. Jaroslav Lehotský ‚ JUDr. Alena Oberučová

Hlavný kontrolór mesta: PhDr. Jozef Fiedor

Tajomníčka komisie: Ľubica Kubovčíková
Zasadnutie viedol predseda komisie. Privítal prítomných členov, uviedol program, ktorýje potrebné
prerokovať na zasadnutí.

Program:
1/Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013
13.00 hod. Mgr lľanovská
2/Návrh na schválenie účasti mesta LM v Združení lniciatíva stredné Slovensko 13.10 hod. Mgr.
hanovská
3/Investovanie do modernizácie futbalového štadióna
Okoličné — Podbreziny na Základe ponuky dotácie od
13.20 hod. - Ing. Gutraiová

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený program prerokovať.
Hiasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O

llNávrh na schválenie Dodatku Č. I ku Koncesnej zmluve Č. 59120131Práv. zo dňa 11.03.2013

Predložený materiál prezentovala Mgr. lľanovská.

Mesto Liptovský Mikuláš, ako Obstarávateľ, sa v zmysle článku IV bod 1 Koncesnej zmluvy Č.
59/2013/Práv. zo dňa 11.03.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne Zimného štadióna a na
služby spojené a prevádzkou zimného štadióna (ďalej len Koncesná zmluva) zaviazalo, že bude
vykonávaf a zabezpečovať všetku údržbu a opravy nad rámec údržby a opráv, ktoré bude
zabezpečovať JL aréna s.r.o., ako Koncesionár. Zároveň sa zaviazalo, že bude Koncesný majetok
udržiavat‘ aspoň v takom stave v akom sa tento majetok nachádzal v čase uzavretia Koncesnej
zmluvy a prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Z tohto dóvodu sa mesto rozhodlo investovať do celkovej rekonštrukcie zimného štadióna, aby boli
zabezpečené všetky kritériá (hygienické, statické, protipožiarne, energetické), ktoré majú splňať
stavby občianskej vybavenosti. V roku 2016 preto mesto požiadalo o poskytnutie dotácie a dňa
15.02.2017 uzatvorilo s Uradom vlády Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí dotácie
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, predmetom ktorej je záväzok úradu
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vlády, ako poskytovatel‘a, poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 1.500.000-Eur. Mesto sa
v zmluve zaviazalo použiť dotáciu v plnej výške na kapitálové výdavky s účelovým určením na
rekonštrukciu Zimného štadióna.
Koncesná zmluva pre prípad, že sa mesto rozhodne rekonštruovať zimný štadión v či. X bod 4
ustanovuje, že zmluvné strany pristúpia k zmene zmluvy, pričom sa primerane upraví aj koncesná
odplata. Z uvedených dóvodov predkladáme na schválenie návrh dodatku ku Koncesnej zmluve,
ktorý upravuje pravidlá fungovania koncesného vzťahu Po dobu realizácie Rekonštrukcie.
Rekonštrukciou sa zasiahne aj do prevádzky Koncesného majetku (Zimného štadióna) vtom
zmysle, že Zimný štadión bude možné počas jej realizácie prevádzkovať a užívať len
v obmedzenom rozsahu. V tejto súvislosti sa Koncesionár zaväzuje, že za účelom kompenzácie
obmedzenej prevádzky Zimného štadióna poskytne ako náhradné plnenie Obstarávateľovi do
užívania Tréningovú halu (‘JL arénu) a to spósobom a v rozsahu, v akom sa k tomu zaväzuje
v predkladanom návrhu Dodatku č. 1. Koncesionár bude zároveň v zmysle podmienok Zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky povinný po
skončeni Rekonštrukcie dodržiavať zákaz komerčného užívania jednotlivých častí Zimného
štadióna na rekonštrukciu, na ktoré bola použitá dotácia.
V čase realizácie Rekonštrukcie bude táto vykonávaná počas trvania koncesnej lehoty pričom sa
predpokladá, že Rekonštrukcia bude prebiehať v období apríl až september 2017. V Dodatku si
zmluvné strany výslovne upravia, že aj počas Rekonštrukcie sa koncesná lehota nepreruší, ale
bude plynúť ďalej.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hlasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: 0

2! Návrh na schválenie účasti mesta LM v Združení Iniciativa stredné Slovensko

Predložený materiál prezentovala Mgr. Iľanovská.

Primátori niektorých miest a obcí stredného Slovenska v záujme hospodárskeho, sociáIneho
a kultúrneho rozvoja regiánu stredného Slovenska, odstraňovania regionálnych rozdielov v súIade
s Akčným plánom vlády SR pre zabezpečenie severo - južného prepojenia Slovenskej republiky sa
na rokovaní v Banskej Bystrici dňa 10.2.2017 dohodli, že za účelom spoločného postupu pre
dosiahnutie spoločných ciel‘ov a snáh vytvoria otvorené združenie právnických osöb (ďaIej
Združenie) s názvom „Iniciatíva stredné Slovensko«. Združenie bude zriadené Zmluvou o združení
v zmysIe ust. ~ 829 a nasi. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako
združenie bez právnej subjektivity. Účastnikmi združenia móžu byť územné samosprávy,
zástupcovia podnikatelského sektora alebo mimovládnych organizácii. ZakIadajúcimi členmi
Združenia okrem nášho mesta je Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Krupina, Podbrezová,
Ružomberok, Zvolen a Ziar nad Hronom.

HIavným cieľom združenia bude zabezpečenie koordinovaného postupu členov združenia pri
presadzovaní spoIočného záujmu dobudovania dopravnej infraštruktúry regiónu stredné
Slovensko. Clenovia Združenia budú reprezentovať a presadzovať záujmy obcí a miest,
podnikatelského sektora a mimovládnych organizácii regiónu stredné Slovensko pre dosiahnutie
severo - južného prepojenia Slovenskej republiky.

Združenie bude svoju činnosť vykonávať formou rokovaní na úrovni Vlády SR, ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ostatných orgánov štátnej správy, ZMOS-u,
regionáInych združení, a pod., organizovanim konferencií, pracovných stretnutí, seminárov,
workshopov, vytváraním a podporou verejno-súkromných partnerstiev v zmysIe cieľov a záujmov
združenia, spracovanim a zabezpečením potrebných návrhov, analýz, rozborov, štúdií, a pod.,
poskytovaním poradenstva, konzultácií, navrhovaním riešení, a pod..
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Zmluvné strany — zakladajúci členovia združenia —v súčasnosti pripomienkujú návrh zmluvy, a po
schválení ich účasti v združení mestskými resp. obecnými zastupiteľstvami bude zmluva
štatutárnymi zástupcami miest a obci podpísaná.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
1-Ilasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O

2/Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite
k.ú. Okoličné — Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od
MFK Tatran

Predložený materiál prezentovala Ing. Gutraiová.

Na základe ponúk Slovenského futbalového zväzu a MFK Tatran týkajúcich sa
financovania modernizácte futbalového štadióna MFK Tatran v mestskej časti Okoličně a na
základe podkladov mesta a štúdie predloženej MFK Tatran bol spracovaný informačný materiál
s jednoduchým zanalyzovanim vývoja v oblasti futbalu v začleneni do lokality k. ú. Okoličné —

Podbreziny. Predkladaný materiál tiež obsahuje zhodnotenie súčasnej situácie, ponúkaných
možností a obsahuje i návrh na finančně a organizačně riešenie formou založenia spoločnej
obchodnej spoločnosti mestom a MFK. Mesto ako majoritný vlastník futbalového štadiána bude
i naďalej prispievať na činnosť športových aktivít na tomto štadióne, či už prostredníctvom VPS,
alebo formou dotácie pre obchodnú spoločnosť, ktorá za týmto účelom vznikne. Novovzniknutá
spoločnosť bude riešiť modernizáciu časti štadióna z dotačných prostriedkov od SFZ vo výške
750 000 eur, od MFK Tatran vo výške 125 000 eur a na zostávajúcu časť si novozaložená
spoločnosť zoberie úver vo výške 375 000 eur. Uver bude splácaný z vlastných a dotačných
príj mov.

Uznesenie komisie:
Komisia odporučila predložený materiál prerokovať v MsR a MsZ.
Hlasovanie:
Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O

Ing. Urbanovič ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Zapisala: Ľubica Kubovčíková Overil: Ing. Rudolf Urbanovič v.r.
V Liptovskom Mikuláši 23.3.2017 predseda
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