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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 24. 10. 2019 číslo 12019

K bodu: Predaj akcií v spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

obchodnou verejnou súťažou

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

mesto Liptovský Mikuláš ako jediný akcionár spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,

as., so sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941 (ďalej len „MHK32LM, as.“)

je vlastnikom 9 078 ks kmeňových listinných akcii na meno v menovitej hodnote 3 eur, 1 ks kmeňovej

listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 30 100 eur (bytč. 25 na 2. poschodĺ, o celkovej výmere

51,10 m2 v celosti, v bytovom dome súp. č. 736 na pozemku parc. č. KN-C 344/3 a k nemu prislúchajúci

spoluvlastnicky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu vo verkosti 5110/1 55590-in a

spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. č. KN-C 344/3 zastavané plochy a nádvoria O výmere 587 m2

vo veFkosti 5110/155590-in v k.ú. Liptovský Mikuláš, LV č. 5370) a 1 ks kmeňovej listinnej akcie na

meno v menovitej hodnote 39400 eur (pozemok parc. č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 2 212 m2, v k.ú. Palúdzka, LV č. 5672)

II. schvaľuje

a) podľa 9 ods. 2 písm. a) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v piatnom zneni spösob prevodu

100 % akcii spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. — obchodnou verejnou

sút‘ažou (ďalej len “OVS“),



b) v súiade s 11 ods. 4 písm. 1) zákona Č. 369/l 990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskoršlch zmien

a doplnkov a v súlade s 9a ods. I písm. a) a ods. II zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v piatnom

zneni podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 100 % akciispoločnosti Mestský Hokejový

klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., nasledovne:

Osobitne schvaľované DodmieflkV

schválené mestským zastupitefstvom Liptovský Mikuláš uznesenlm Č /2019 zo dňa 24. 10. 2019.

Predmet Ovs

1. Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej

zmluvy na predaj predmetu súťaže (Zmluva o kúpe akcii) v súlade So zákonom Č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonnik v platnom znenl a zákonom Č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných

službách a o zmene a doplnenl niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znenl, a to:

• 9078 ks kmeňových akcii spoloČnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as., so sidlom

Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941 znejúcich na meno akcionára mesto

Liptovský Mikuláš, vydaných v listinnej podobe v nominálnej hodnote jednej akcie 3 eur (slovom:

tri eurá)

• I ks kmeňovej akcie spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as., So sidlom

Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941 znejúcej na meno akcionára mesto

Liptovský Mikuláš vydanej v Iistinnej podobe v nominálnej hodnote 30 100 eur (slovom:

tridsaťtisicjednosto eur)

• I ks kmeňovej akcie spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as., So sidlom

Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413 941 znejúcej na meno akcionára mesto

Liptovský Mikuláš vydanej v listinnej podobe v nominálnei hodnote 39 400 eur (slovom:

tridsat‘deváťtisicštyristo eur)

/ďalej len „predmet súťažť/

2. Minimálna požadovaná cena, za ktorů sa predmet súťaže ponúka na predaj je cena 105 000 eur

(slovom: jednostopšťtislc eur).

KOpnu cenu zníženú o řinančnú zábezpeku v zmysle všeobecných podmienok obchodných verejných

sútaži uhradí víťaz súťaže najneskór do 14 dni od uzaworenia Zmluvy o kúpe akcii.

všeobecná hodnota majetku podía Znaleckého posudku Č. 12/2017 vypracovaného znalcom ADIP

PLUS, s.r.o. zo dňa 05. 07. 2017 bola stanovená ku dňu 31.05.2017 spotu vo výške 103 685 eur (9 078

ks kmeňových listinných akcii na meno v menovitej hodnote 3 eur vo výške 29 191 eur, 1 ks kmeňovej

listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 30 100 eur vo výške 32263 eura 1 ks kmeňovej Iistinnej

akcie na meno v menovitej hodnote 39400 eur v sume 42231 eur).

3. Výšku finančnej zábezpeky, ktorá predstavuje sumu 20% Z minimálnej kúpnej ceny, t. j. 21 000 eur

(slovom: dvadsat‘jedentisic eur), zloží navrhovateľ na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko,

as., Č. O.: SK 61 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X najneskór tri pracovně dni pred uplynutim

lehoty na podávanie návrhov. Žiadny z navrhovateľov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných



prostriedkov zložených na účte mesta Woriacich zábezpeku až ku dňu vrátenia zábezpeky, resp. úhrady

kúpnej ceny so započítanim finančnej zábezpeky.

4. Účastnicky poplatok vo výške 30 eur, ktorý je povinný uhradiť každý účastník OVS, možno uhradiť

do pokladne MsÚ alebo na bankový účet vedený v Prima banke Slovensko, as., č.ú.: 5K89 5600 0000

0016 0044 3002 BIC: KOMASK2X. Účastnicky poplatok sa nevracia.

5. Podmienky na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže boll schválené uzneseniami Mestského

zastupiterstva Liptovský Mikuláš č. 97/2017 zo dňa 14. 12. 2017 ač /2019 zo dňa 24. 10. 2019.

II.
Časový plán sút‘aže

1. Vyhlásenie sút‘aže: 29. 10. 2019

2. Navrhovater má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa

nachádzajú na Mestskom úrade mesta Liptovský Mikuláš v úradných hodinách, kontaktná osoba: JUDr.

Miroslava Javornická, č.dv. 203, telč.: 044/55 65240, e-mail: míroslava.iavornicka(dmikulas.sk

3. Ukončenie predkladania návrhov sút‘aže: 15. 11.2019 do 14.00 hod.

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhovje 20. 11.2019010.00 hod.

5. Viťaz súťaže je povinný uzavrieť Zmluvu o kúpe akcii do 90 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže

komisiou. V pripade, že do 10 kalendárnych dni Od vyzvania na uzavretie Zmluvy o kúpe akcií víťaz

súťaže neuzaWori túto zmluvu v zmysle podaného návrhu1 stráca nárok na uzavretie Zmluvy O kúpe

akcii.

lil.
Kritérium hodnotenia návrhov

1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena

predložená navrhovateľom.

2. Viťazom sútaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou pri dodržaní všetkých

podmienok sútaže. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorši termín podania návrhu.

IV.
Osobitné podmienky

1. Súčasťou prevodu predmetu súťaže podra bodu 1. Čl. I. týchto podmienok je aj zriadenie predkupného

práva na celý predmet súťaže v prospech mesta Liptovský Mikuláš za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú ho

viťaz súťaže nadobudne.

2. Vlťaz súťaže sa v Zmluve o kúpe akcii zaviaže, že spoločnosť Mestský Hokejový klub 32 Liptovský

Mikuláš, a.s. bude využívať rovnakým spósobom ako je využívaná doteraz So zachovaním jej účelu a

hlavnej činnosti — účasť v hokejovej súťaži vo všetkých kategóriách (žiaci, juniori, dorast, seniori), ato

najmenej nasledujúcich 10 rokov od uzaWorenia predmetnej zmluvy. V pripade, že počas 10 rokov,

podía predchádzajúcej vety, bude hokejový klub účastnikom v najvyššej hokejovej lige, mesto Liptovský

Mikuláš bude každoročne počas tohto obdobia prispievať MHK32LM, a.s. sumou max. 250 000 eur

formou dotácie v zmysle platného Všeobecne závázného nariadenia č. 3/2O19NZN o poskytovaní

finančných dotácif z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.



3. Vlťaz súťaže sa zároveň v Zmluve o kúpe akcií zaviaže, že nepredá licenciu MHK32LM, a.s.

v hokejovej Tipsport lige.

4. Viťaz súťaže je povinný predkladať mestu Liptovský Mikuláš raz ročne do 30.06. kalendárneho roka

schválený rozpočet pre financovanie MHK32LM, as., ato vždy pre nasledujúce dve hokejové sezóny.

V pripade nedodržania tejto povinnosti, má mesto Liptovský Mikuláš právo spätnej kúpy predmetu

súťaže za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú ho viťaz sůtaže nadobudol.

5. Fyzická osoba a právnická osoba, která nie je subjektom verejnej správy, která má povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, móže byť nadobúdaterom majetku mesta len

vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora v súlade se zákonom Č. 315/2016 Z.z.

o registri padnerov verejného sektora ao zmene a doplnenl niektorých zákonov.

2. vzdanie se predkupného práva k nehnuternostiam:

• pozemku parc. Č. KN-C 2099,264 zasta vaně píochy a nádvoria o výmere 2 212 rn2, nachádzajůci

sa v katastrálnom území Palúdzka, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedený

Okresným ůradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom na liste vlastnicWa Č. 5672 (V

3891/2015),

• bytu Č. 25 na 2. poschodí, o celkovej výmere 51,10 m2 v celosti, nachádzajúceho se V bytovom

dome súp. Č. 736 na pozemku parc. č. KN-C 344/3, k nemu prislúchajúcemu spoluvlastnickemu

podielu na spoločných Častiach a zariadeniach domu ve veíkosti 5110/155590-in a

spoluvlastnickemu podielu na pozemku parc. Č. KN-C 344/3 zastavané plochy a nádvoria O výmere

587 m2 vo verkosti 5110/155590-in, v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, obec Liptovský

Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, vedený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym

odborom na liste vlastnictva Č. 5370 (V 51 85/2015).

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019



Důvodová správa

Mesto Liptovský Mikuláš je jediný akcionár spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, as., So

sidlom Partizánov 14,031 01 Liptovský Mikuláš, ičo: 36413941, zapísanej v obchodnom registri Okresného

súdu Žilina, oddiel Sa, vložka Č. 10395/L (ďalej len »spoloČnosť“ alebo „MHK32LM, as.“). Základné imanie

spoločnosti je 96734 eura je vytvorené do sumy 27 234 eur peňažným vkladom a v ostatnej časti vo výške

30 100 eur nepeňažným vkladom, ato bytom Č. 25 na 2. poschodí v bytovom dome súp. Č. 736 nachádzajúci

sana pozemku parc. Č. KN-C 344/3, vrátane spoluvlastníckeho podielu 5110/155590 na spoloČných Častiach

a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. KN-C 344/3, všetko k. ú Liptovský Mikuláš avo výške 39400 eur

nepeňažným vkladom, ato pozemkem parc. Č. KN-C 2099/264 zastavané plochy a nádvoria O výmere 2212

m2 v k. Ú. Palúdzka,

Mesto Liptovský Mikuláš má záujem predať 100 % akcií spoločnosti z dóvodu, že rozpočet mesta je zaťažený

podporou MHK32LM, a.s. a v regióne Liptov a v meste Liptovský Mikuláš je čoraz ťažšie a zložitejšie nájsť

reklamných partnerov a sponzorov pre MHK32LM, a.s. V pripade, aR by sa našiel záujemca o kúpu akcii

spoločnosti, odťažilo by to značne mestský rozpočet. Vzhradom k tomu, že mesto Liptovský Mikuláš má

záujem rozvijať účasť v najvyššej hokejovej lige, bude počas obdobia 10 rokov (v pripade, že hokejový klub

bude účastníkom v tejto lige) poskytovať MHK32LM, a.s. dotáciu maX. vo výške 250 000 eur v zmysle platného

VZN Č. 3/2019, pričom půjde o nižšiu sumu aRo mesto prispieva MHK32LM, as. (formou dotácie a mých

nepeňažných vkladov) od ziskania licencie v hokejovej Tipsport lige.

Podía účtovnej závierky k 30.09.2019 vlastně imanie spoločnosti predstavuje sumu 5 930 eur, krátkodobé

záväzky predstavujú sumu 247 852 eur, obežný majetok predstavuje sumu 161 064 eur a výsledok

hospodárenia z hospodárskej Činnosti predstavuje stratu vo výške 197 976 eur.

Už v roku 2017 mesto Liptovský Mikuláš uvažovalo o predaji väČšinového spoluvlastníckeho podielu

spoločnosti, čo bob prerokované v komisii finančnej a majetkovoprávnej MsZ dňa 04. 09. 2017 stým, že

komisia odporučila takýto prevod formou OVS prerokovať v MsR a MsZ. Nakoniec sa od tohto zámeru

upustilo. Pre účely prevodu boli akcie spoločnosti ohodnotené znaleckou organizáciou ADIP-PLUS, s.r.o.,

Malokarpatská 39, 90091 Limbach, ktorá v znaleckom posudku Č. 12i2017 z 05. 07. 2017 určila, že akcie vo

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš mali ku dňu 31.05.2017 všeobecnů hodnotu spolu vo výške 103 685 eur.

V snahe riešiť situáciu v hokejovom klube (najm dlhodobo nepriaznivý vývoj vlastného imania) s cieíom

udržať a rozvijať „mikulášsky“ hokej bol v apríli tohto roku predložený materiál na schválenie MSZ

„informatívna správa o postupoch pri óešení zachovania a mzv!jania tmd!cie hokeja v meste Liptovský

Mikuiáď. Nakorko prijaté uznesenie bole pre mesto zjavne nevýhodně, primátor mesta v súlade s 513 ods. 6

zákona Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom znení využil svoje právo pozastaviť výkon predmetného

uznesenia (stanovisko k nepodpísanému uzneseniu Č. 27/2019 zo dňa 18. 04. 201 9je zverejnené na webovom

sidle mesta Liptovský Mikuláš).

Na predaj uvedeného majetku navrhujeme vykonať obchodnú verejnú súťaž pre výber kupujúceho podra 5 9a

ods. 1 písm. a) a v súlade s 5 9a ods. 11 zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znenf.


