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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V  LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 

 
NÁVRH NA UZNESENIE 

 
M E ST SK ÉH O  Z AST U PI T EĽ ST V A  

 
zo dňa 02. 06. 2022 číslo     /2022 

 

K bodu:   Informácia – „Dobudovanie futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši  
               pre potreby Fortuna ligy“ 
 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. konštatuje, že 
a) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 16.12.2021 uznesením 

č. 109/2021 schválilo investičný zámer Mestských športových zariadení, s.r.o. (MŠZ, s.r.o.)  na 
II. etapu rekonštrukcie FŠ – „Dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige“  
a odporučilo primátorovi mesta a konateľom Mestských zariadení, s.r.o. zabezpečiť úkony 
spojené s finančným krytím na vypracovanie projektovej dokumentácie na „Dobudovanie 
infraštruktúry FŠ MFK Tatran, o.z. L. Mikuláš“ a zabezpečiť úkony spojené so žiadosťami 
a vyjadreniami, ktoré budú súvisieť s prípravou realizácie investičného zámeru, pričom sa 
vychádzalo z investičných nákladov cca 2 mil. eur plus DPH,  
 

b) v čase prípravy predkladacieho materiálu na MsZ dňa 16.12.2021 sa očakávalo  právoplatné 
schválenie záverečných účtov za roky 2019 a 2020 a následné doplnenie rezervného fondu, 
ktorý   mal byť zdrojom financovania projektovej dotácie formou kapitálového transferu – toto 
očakávanie nebolo naplnené,  
 

c) príprave ďalších krokov  pre úspešný postup investičného zámeru sa venovala pracovná skupina 
menovaná primátorom mesta, ktorá na pracovných stretnutiach riešila projektovú prípravu, jej 
financovanie, vysúťaženie projektanta, stretnutia s projektantom pri príprave projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a aktualizáciu  časového harmonogramu, ktorý tvorí 
prílohu predkladacieho materiálu, spolu s informatívnou správou o úprave časového 
harmonogramu, predloženou MFK Tatran. 
 

d) projektant PD na 1. aj 2. etapu vzišiel z verejného obstarávania  a PD je v procese prípravy 
dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, 
 



 

 
 

e) finančné krytie na vypracovanie projektovej dokumentácie je zabezpečené z vlastných zdrojov  
mesta Lipt. Mikuláš v sume 20 000 €, s projektantom bola uzatvorená rámcová zmluva   a na 
doriešenie zostáva dofinancovanie PD potrebnej k realizácii a zabezpečenie vybavenia 
stavebného povolenia (stavebný dozor), ako aj viaczdrojové financovanie investičnej akcie 
(dotácia Slovenského futbalového zväzu, podiel spoločníkov MŠZ, s.r.o., prijatie úveru), 
 

f) hodnota I. etapy rekonštrukcie FŠ  vrátane uhradených prác naviac dosiahla celkovú výšku 
1 352 795 €, pričom financovanie bolo v nasledovnej štruktúre:  z dotácie Slovenského 
futbalového zväzu v sume 750 000 eur, z vkladov MFK Tatran 135 279 eur, z kapitálovej dotácie 
od mesta L. Mikuláš v sume 92 516 eur a z úveru,  ktorý si načerpali a splácajú  MŠZ, s.r.o.  
v sume 375 000 eur. 

 
g) v rámci I. etapy rekonštrukcie FŠ boli vybudované tribúny A a B o celkovej kapacite – 1 634 

sedadiel, boli vykonané stavebné úpravy, prístavba a nadstavba prevádzkovej budovy, stavebné 
úpravy – bufet a sociálne zariadenie, kanalizácia a úprava zavlažovacieho systému a úprava 
spevnenej plochy pre parkovanie. 
 

h) V II. etape je plánované dobudovanie kapacity štadióna na 2 000 sedadiel (rozšírením tribún 
vybudovaných v I. etape), vybudovanie osvetlenia štadióna podľa určených technických 
podmienok, vybudovanie nového trávnika so systémom vykurovania trávnika, dobudovanie 
turniketového systému na vstup divákov na tribúny, vybudovanie kamerového systému pre 
záznamy z diania počas majstrovských zápasov a úprava priestorov pod existujúcou hlavnou 
tribúnov na vytvorenie priestorov na rozcvičovanie hráčov pred majstrovským zápasom. Celkový 
rozpočet vzíde z realizačnej projektovej dokumentácie.  
 

II. berie na vedomie 

predloženú informáciu k  investičnému zámeru  na „Dobudovanie futbalového štadióna v Liptovskom 

Mikuláši pre potreby Fortuna  ligy“, 

 

IV.        odporúča  
      primátorovi mesta   
 

pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 zaradiť rozpočtové položky na dofinancovanie projektovej 
dokumentácie, stavebného dozoru a financovanie investičnej akcie  „Dobudovanie infraštruktrúry FŠ 
MFK Tatran, o.z. L. Mikuláš“. 

  
 
 
 
 
 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 
 
 
 

    
                  Dátum podpisu uznesenia:         2022 

                                                     .............................................. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Dôvodová správa 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na svojom zasadnutí dňa 16.12.2021 uznesením č. 109/2021 

schválilo investičný zámer Mestských športových zariadení, s.r.o. (MŠZ, s.r.o.)  na II. etapu rekonštrukcie FŠ 

– „Dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige“  a odporučilo primátorovi mesta a konateľom 

Mestských zariadení, s.r.o. zabezpečiť úkony spojené s finančným krytím na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na „Dobudovanie infraštruktúry FŠ MFK Tatran, o.z. L. Mikuláš“ a zabezpečiť úkony spojené 

so žiadosťami a vyjadreniami, ktoré budú súvisieť s prípravou realizácie investičného zámeru, pričom sa 

vychádzalo z investičných nákladov cca 2 mil. eur plus DPH,. 

 
Príprave ďalších krokov  pre úspešný postup investičného zámeru sa venovala pracovná skupina menovaná 

primátorom mesta, ktorá na pracovných stretnutiach riešila projektovú prípravu, jej financovanie, vysúťaženie 

projektanta, stretnutia s projektantom pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

a prípravu časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu predkladacieho materiálu, spolu s informatívnou 

správou o úprave časového harmonogramu, predloženou MFK Tatran. 

 

V II. etape je plánované dobudovanie kapacity štadióna na 2 000 sedadiel (rozšírením tribún vybudovaných 

v I. etape), čo bude za súčasných podmienok postačujúce, ďalej vybudovanie osvetlenia štadióna podľa 

určených technických podmienok, vybudovanie nového trávnika so systémom vykurovania trávnika, 

dobudovanie turniketového systému na vstup divákov na tribúny, vybudovanie kamerového systému pre 

záznamy z diania počas majstrovských zápasov a úprava priestorov pod existujúcou hlavnou tribúnov na 

vytvorenie priestorov na rozcvičovanie hráčov pred majstrovským zápasom. Celkový rozpočet vzíde 

z realizačnej projektovej dokumentácie 

 

Počas prípravných krokov boli upresnené postupy i časový harmonogram, preto je Mestskému zastupiteľstvu 

predložená informácia o aktuálnom stave prípravy investičného zámeru  „Dobudovanie infraštruktúry FŠ 

MFK Tatran, o.z. L. Mikuláš“ na prerokovanie a prijatie uznesenia k tejto informácii.   

 
 
 
 
PRÍLOHY: 
 
1. Informatívna správa o úprave časového harmonogramu dobudovania FŠ MFK Tatran L. Mikuláš 

    Pre potreby účinkovania mužstva vo Fortuna lige. 

2. Časový harmonogram investičného zámeru „Dobudovanie infraštruktúry FŠ MFK Tatran, o.z. L. Mikuláš 

 

 

 







Časový harmonogram   investičného zámeru 
"Dobudovanie infraštruktúry pre  potreby Fortuna  ligy" 

      
č. etapy Etapa - názov Cena v € bez DPH Cena v € s DPH Termín od: Termín do: 

  
PD k stavebnému povoleniu a na 
realizáciu 16 666,67 20 000,00   15.07.2022 

  Vydanie stavebného povolenia         
  Verejné obstarávanie       30.11.2022 

I. etapa   528 696,00 634 435,20 01.03.2023   
  osvetlenie štadióna 430 000,00 516 000,00 02.05.2022 30.06.2022 
  turniketový systém 48 388,00 58 065,60   15.07.2022 
  kamerový systém 50 308,00 60 369,60   15.07.2022 
II. Etapa   612 000,00 734 400,00     

  
dobudovanie tribún do kapacity 2 
000 sedaciel 612 000,00 734 400,00   30.09.2022 

III. Etapa   739 088,00 886 905,60 30.03.2023 30.09.2023 
  nové teleso ihriska 399 792,00 479 750,40     
  vyhrievanie trávnika 321 669,00 386 002,80     
  závlahový systém 17 627,00 21 152,40   využívanie od 
  Stavebná časť spolu: 1 879 784,00 2 255 740,80   03.09.2023 
  Projektová a inž. činnosť 75 000,00 90 000,00     
  SÚČET 1 954 784,00 2 345 740,80     
  Nepredvídateľné výd. 5% 94 000,00 112 800,00     
  Rozpočtová rezerva 5% 94 000,00 112 800,00     
            
  CELKOM 2 142 784,00 2 571 340,80     

      
  v tom DPH: 428 556,80   
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