
K bodu: 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 16. decembra 2021 číslo 109/2021 

II. etapa rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran L. Mikuláš 

- Dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige 

financovanie projektu 

Mestské zastupiterstvo 

1. konštatuje, že 

a) v súlade so všetkými doposiaľ prijatými uzneseniami Mestského zastupiteľstva 
v Liptovskom Mikuláši počnúc rokom 2017 sa tieto v plnej miere naplnili, futbalový štadión 
MFK Tatran, o.z. bol za finančnej podpory Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a mesta 
Liptovský Mikuláš zrekonštruovaný, zmodernizovaný, dňa 29. 4. 2019 bol skolaudovaný, 
odovzdaný do užlvania a riadne plnl svoju funkciu, 

b) futbalový štadión je majetkom Mestských športových zariaden r, s. r.o., MFK Tatran, o.z., ho 
má v nájme a zabezpečuje jeho prevádzkovanie a údržbu, 

c) MFK Tatran, o.z. od r. 2009 hral v 2. najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku, na 
podmienky ktorej bol v roku 2019 miestny futbalový štadión v Okoličnom dobudovaný, 

d) A-mužstvo MFK Tatran, o.z. v roku 2020 vyhralo súťaž 2. ligy, postúpilo do najvyššej 
slovenskej futbalovej ligy a od júla 2021 účinkuje vo Fortuna lige. Súčasné vybavenie 
futbalového štadióna v L. Mikuláši - m.č. Okoličné už nenaplňuje štandardy pre 
účinkovanie vo Fortuna lige, preto MFK Tatran hrá finančne nákladné zápasy formou 
prenájmu FŠ NTC v Poprade, 

e) SFZ bude pripravovať v roku 2022 na prerozdelenie ďalšlch 10 mil. € na pokračovanie 
projektu na vylepšovanie infraštruktúry pre kluby 1. a 2. ligy za podobných podmienok ako 
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v r. 2017 (60% finančných prostriedkov poskytne SFZ, 40% partnerský subjekt). Pre 
vylepšenie FŠ v Liptovskom Mikuláši sa predpokladá cca 2 mil. E investičných nákladov 
bez DPH (v prepočte by dotácia predstavovala 1 200 OOO E, dofinancovanie formou prijatia 
úveru 800 OOO E zo strany MŠZ, s.r.o), 

f) základnými podkladmi pre podanie žiadosti o dotáciu a pre poskytnutie dotácie je 
vypracovaná projektová dokumentácia a stavebné povolenie, realizácia je očakávaná v r. 
2022-23, 

g) pre vymedzenie dobudovania infraštruktúry Fš bol vypracovaný investičný zámer 
s technickým i finančným popisom 

h) je v záujme rozvoja futbalového športu v Liptovskom Mikuláši od mládeže až po A-mužstvo, 
ako aj v záujme udržania dobrého mena mesta v tejto oblasti, aby mestské zastupiteľstvo 
podporilo dokončenie modernizácie a prlpravu II. etapy rekonštrukcie FŠ a vyčlenilo 
finančné prostriedky na prípravu projektu pre túto investíciu, 

i) v čase prfpravy predkladacieho materiálu sa očakáva prerokovanie a právoplatné 
schválenie záverečných účtov za roky 2019 a 2020 a následné doplnenie rezervného 
fondu, ktorý bude zdrojom financovania projektovej dotácie formou kapitálového transferu. 

II. berle na vedomie 

predloženú informáciu a investičný zámer na II. etapu rekonštrukcie FŠ - ,,Dobudovanie 
infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige" - financovanie projektu 
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a) investičný zámer Mestských športových zariadeni, s.r.o. na na II. etapu rekonštrukcie Fš
.Dobudovanie infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige", 

b) poskytnutie kapitálového transferu Mestským športovým zariadeniam, s.r.o. ( spoločnici sú 

mesto Liptovský Mikuláš a MFK Tatran, o.z. ) na vypracovanie projektovej dokumentácie k 

investičnému zámeru na II. etapu rekonštrukcie Fš - ,,Dobudovanie infraštruktúry pre 

účinkovanie vo Fortuna lige" v objeme 63 OOO E po schválenl rozpočtu a skončeni 

rozpočtového provizória. 

Rozpočtové 
E opatrenie 

E e! 
e! O> v súlade s§ 14 Suma v FK EK O> e písm. a) / b) / c) Názov e C. eur 

"8 / d) Zák. č. a. 
a. 583/2004 Z.z. 

Rekonštrukcia a modernizácia 

08.1.0 717002 12 4 a) - Zimného štadióna v meste 
63 OOO Liptovský Mikuláš (Uznesenie 

vlády č. 583/2018) - VZ (RF) 
Transfery nefinančným 
subjektom - Mestské športové 

08.1.0 723001 12 4 a) zariadenia, s.r.o. -
63 OOO vypracovanie projektovej 

dokumentácie k investičnému 
zámeru (RF) 



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

b) povolené prekročenie a viazanie prljmov 
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii 

c) toto uznesenie je vykonateľné nasledujúci deň po nadobudnutl vykonateľnosti uznesenia, ktorým 

sa schváli návrh záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2019. 

r.J. odporúča 

1. primátorovi mesta a konateľom Mestských zariadení s.r.o. 

a) zabezpečiť úkony spojené s finančným krytím na vypracovanie projektovej dokumentácie 
na „Dobudovanie infraštruktrúry Fš MFK Tatran, o.z. L. Mikuléš" , 

b) zabezpečiť úkony spojené so žiadosťami a vyjadreniami, ktoré budú súvisieť s prípravou 
realizécie investičného zámeru. 

prim tor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 17. 12. 2021 


