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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 02. 06. 2022 číslo ....... ./2022 

K bodu: Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 

32 Liptovský Mikuláš, a.s. upísaním nových akcií 

Mestské zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

1. Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš si udržali extraligovú príslušnosť pre sezónu 2022/2023. 

2. V zmysle platnej Licenčnej smernice SZĽH nárok na udelenie extraligovej licencie vzniká len za 

splnenia stanovených podmienok, a to okrem dodržiavania Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, ide najmä 

o podmienky ekonomického charakteru - vysporiadanie všetkých finančných záväzkov voči hokejovým 

subjektom (SZĽH , kluby, hráči a tréneri klubov) najneskôr do 30. 06. príslušného kalendárneho roka. 

V prípade nesplnenia záväzkov je ohrozená ďalšia činnosť a fungovanie hokejového klubu. 

3. Na území mesta Liptovský Mikuláš sa udržiava tradícia hokejového športu, ktorý sa desiatky rokov 

rozvíja od amatérskej až po profesionálnu úroveň a je predmetom širokého verejného záujmu. 

4. Mesto Liptovský Mikuláš má trvalý záujem na tom, aby sa hokejová extraliga v Liptovskom Mikuláši 

zachovala, čo podporuje konkrétnymi riešeniami najmä v oblasti finančného zabezpečenia . 

5. Vzhl'adom k tomu, že mesto Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória nemôže poskytovať 

dotácie za podmienok stanovených vo VZN č. 12/2020 o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu mesta 

Liptovský Mikuláš, nebolo možné hokejovému klubu poskytnúť finančné prostriedky v roku 2021 vo výške 

200000,- eur a v roku 2022 vo výške 250000,- eur. 
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II. schval'uje 

o 
,~ 
>U 

...: 
o 
c.. 

1. 

1. Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom 

Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941 (ďalej len " Spoločnost"' ) postupom podl'a 

§ 203 a nasl. zák. Č . 513/1991Zb. - Obchodný zákonník, teda upísaním nových akcií. Základné imanie 

Spoločnosti sa zvýši zo sumy 96 734,- eur o sumu 240 000,- eur, na celkovú výšku základného imania 

336 734,- eur. Spoločnosť vydá dvadsaťštyri kusov nových kmeňových akcií znejúcich na meno, 

vydaných v listinnej podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 10 000,- eur. 

2. Upísanie nových kmeňových akcií Spoločnosti , ktorými sa zvyšuje jej základné imanie, vydaných 

v listinnej podobe znejúcich na meno v počte 24 ks v nominálnej hodnote jednej akcie 10 000,- eur, teda 

spolu v nominálnej hodnote 240 000,- eur, jediným akcionárom Spoločnosti: mestom Liptovský Mikuláš, 

so sídlom Štúrova 1989/41 , 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524. 

3. Splatenie menovitej hodnoty upísaných akcií Spoločnosti, ktorými sa zvyšuje jej základné imanie, 

vydaných v listinnej podobe znejúcich na meno v počte 24 ks v nominálnej hodnote jednej akcie 10 000,

eur, teda spolu v nominálnej hodnote 240 000,- eur jediným akcionárom Spoločnosti: mestom Liptovský 

Mikuláš, so sídlom Štúrova 1989/41 , 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524. 

4. Zmenu stanov Spoločnosti, nevyhnutnú na realizáciu zvýšenia základného imania Spoločnosti podl'a 

bodov 1 až 3 schval'ovacej časti tohto uznesenia. 

5. Zaradenie nových príjmových a výdavkových položiek do rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš počas 

rozpočtového provizória 

E 
Rozpočtové 

E ro opatrenie 
QJ ..... 

v súlade s § 14 'Z:; ro OD 
FK EK 

..... o Názov Suma veur >- OD ..... písm. a) 1 b) 1 ..... o o. :::.:: '- "o c) 1 d ) Zák. Č. c.. o 
c.. 583/2004 Z.z. 

MHK 32 LM, a. s. - Na 
činnosť klubu - odmeny 
hráčom, licencovaným 
trénerom, asistentom, 
boxu časomeračov, 
usporiadateľom, 

3 al 
vedúcemu mužstva a 

-200000€ 41 08.1.0 644001 12 
masérovi, doprava 
licencovaným 
prepravcom, 
ubytovanie, spotrebný 
materiál (výživové 
doplnky, zdravotné 
príprav, 
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Hokejové talenty o.z. -
odmeny pre licenčných 
trénerov hráčov 
prípraviek a hokejových 
tried 1-9 (kadetov), 
odmeny rozhodcom, 

41 08.1.0 642001 12 3 a) činoherníkom boxu -40 ODO€: 
časomeračov, 

zdravotníckej služby, 
brúsiča korčúľ, doprava 
licencovaným 
prepravcom, stravné a 
ubytovanie ... 
MHK 32 Liptovský Mikuláš-

41 08.1.0 814001 18 2 a) účasť na majetku v 240000€ 
tuzemsku 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií 

III. odporúča 

primátorovi mesta 

zabezpečiť vykonanie všetkých právnych úkonov v spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský 

Mikuláš, a.s., so sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO : 36413 941 súvisiacich 

so zvýšením základného imania v zmysle schval'ovacej časti tohto uznesenia 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa 

Mesto Liptovský Mikuláš je 100% akcionárom spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., 

so sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36413941 (ďalej len "Spoločnost"' ). 

Z dôvodu dlhodobo nepriaznivej finančnej situácie v Spoločnosti predkladáme návrh na zvýšenie základného 

imania Spoločnosti upísaním nových akcií, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení v spojení s § 6 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení a čl. 4 písm. u) a v) a čl. 11 bod 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský 

Mikuláš v platnom znení. 

V prípade nesplnenia záväzkov Spoločnosti je ohrozená ďalšia činnosť a fungovanie hokejového klubu. 

Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je spôsob efektívneho zvýšenia základného imania, 

nakol'ko Spoločnosť takýmto spôsobom získava nové zdroje. Ide zároveň o základný a najtypickejší spôsob 

zvyšovania základného imania. 

Po schválení návrhu na zvýšenie základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií sa základné imanie 

Spoločnosti zvýši zo sumy 96734,- eur o sumu 240 000,- eur, na celkovú výšku základného imania 336734,

eur. Spoločnosť vydá dvadsaťštyri kusov nových kmeňových akcií znejúcich na meno, vydaných v listinnej 

podobe, v nominálnej hodnote jednej akcie 10 000,- eur. 

Mesto Liptovský Mikuláš ako jediný akcionár Spoločnosti splatí menovitú hodnotu upísaných akcií spolu vo 

výške 240 000,- eur. 

Vzhl'adom k tomu, že mesto Liptovský Mikuláš počas rozpočtového provizória nemôže poskytovať dotácie za 

podmienok stanovených vo VZN č . 12/2020 o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu mesta Liptovský 

Mikuláš, nebolo možné hokejovému klubu poskytnúť finančné prostriedky v roku 2021 vo výške 200000,- eur 

a v roku 2022 vo výške 250 000,- eur. 

V zmysle Obchodného zákonníka (§ 187 ods. 2) sa o rozhodnutí jediného akcionára pri výkone pôsobnosti 

valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a zmene stanov vyhotovuje notárska zápisnica. 
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