
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 23. septembra 2022 číslo 107/2022 

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

M est s ké zastupitel'stvo 

I. konštatuje, že 

1. 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. 

2. V meste Liptovský Mikuláš boli odchovaní mnohí významní hokejisti , ktorí úspešne pôsobia a 
reprezentujú mesto Liptovský Mikuláš a Slovensko i v najvyšších hokejových súťažiach na 
celom svete a sú vzorom pre mnohých mladých I'udí. 

3. Mesto Liptovský Mikuláš aj s pomocou externých zdrojov v rokoch 2018 - 2021 zrekonštruovalo 
Zimný štadión a zabezpečilo ďalšie zdroje na jeho dobudovanie. Vzhl'adom k rozsiahlej 
rekonštrukcii , hokejisti MHK 32 využívali zimný štad ión v Spišskej Novej Vsi , čo spôsobilo 
zvýšenie finančných nákladov. V súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna sa vedie trestné 
stíhanie. 

4. Dňa 30. 04. 2015 bola uzatvorená Zmluva o združení medzi MHK 32 a Hokejové talenty MHK 
32 Liptovský Mikuláš, O.Z., ktorej účelom bolo zabezpečenie prípravy hráča ľadového hokeja 
zmluvnými partnermi , jednoduchšieho prechodu hráčov z občianskeho združenia do akciovej 
spoločnosti v rámci legislatívnych noriem SZĽH a zjednodušenie vystupovania v športovo -
technických záležitostiach SZĽH. Uzatvorenie zmluvy je jednou z podmienok pre udelenie 
licencie v extralige seniorov alebo v druhej lige seniorov. V zmysle súťažného poriadku SZĽH 



bod 3.9.3 (zaraďovanie družstva do súťaže): "Kluby, ktoré majú svoje družstvá v súťaži extraligy 
seniorov a I. ligy seniorov, sú povinné mať v príslušnej súťažnej sezóne družstvá zaradené v 
súťažiach , ktoré organizuje a riadi SZĽH, a to povinne družstvo vekovej kategórie dorastu a 
najmenej jedno ďalšie družstvo z vekovej kategórie juniori, kadeti, starší žiaci, mladší žiaci. Tieto 
družstvá mládežníckych vekových kategórií sú povinné odohrať celú príslušnú súťaž a nemôžu 
sa zo súťaže odhlásiť. Podmienka uvedená v tomto bode sa považuje za splnenú aj v prípade, 
ak sú kluby združené v združení bez právnej subjektivity a súčasne platí, že združené kluby sú 
z rovnakého mesta/obce." Platnosť tejto zmluvy skončila 30.04.2022. 

5. MHK 32 a Hokejové talenty O.z. počas augusta 2022 deklarovali ochotu uzavrieť zmluvu, na 
znení ktorej sa dohodli na zasadnutí komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom 
Mikuláši dňa 31. 8. 2022. 

6. Hokejové talenty o.z. podpísanú zmluvu doručili MHK 32, za ktorý ju dňa 06.09.2022 podpísal 
MUDr. Oldrich Drahovzal. 

7. Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Č. 48/2022 boli do 
dozornej rady schválení Ing. Róbert Kasanický a Ing. Ľubomír Švanda, ktorí spolu s Ing. 
Rudolfom Hunom tvoria dozornú radu . 

8. Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. ako zástupca jediného akcionára - mesta Liptovský 
Mikuláš svojvoľne doplnil ďalších 4 členov dozornej rady. Konal tak v rozpore s ustanovením § 
11 , ods. 4, písm. I) zákona Č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je výlučnou 
kompetenciou mestského zastupiteľstva schvaľovať zástupcov mesta do štatutárnych a 
dozorných orgánov obchodných spoločností založených mestom. Primátor mesta v tomto 
prípade len prejavuje vôľu mestského zastupiteľstva navonok, ale vôľu tvorí iba mestské 
zastupiteľstvo . Ján Blcháč tak prekročil svoje právomoci v snahe vyhnúť sa efektívnej kontrole 
hospodárenia MHK 32 a uviedol do omylu aj Okresný súd Žilina, ktorému zaslal na zápis do 
obchodného registra falošnú listinu, ktorá mala vyvolať dojem, že je v nej zachytená vôľa 
mestského zastupiteľstva . 

9. Obchodný register pred zápisom kontroloval iba formálnu stránku návrhu na zápis členov 
dozornej rady . Teraz v inom konaní skúma, či primátorom doplnení členovia dozornej rady boli 
zvolení v súlade so zákonom. 

10. Ak na rokovaní mestského zastupiteľstva Ján Blcháč tvrdil, že návrh na zápis členov dozornej 
rady poslal do 10. 7. 2022, klamal. 

11 . Dozorná rada v súlade so stanovami MHK 32 dňa 22.08.2022 odvolala MUDr. Oldricha 
Drahovzala z postu člena predstavenstva. MUDr. Drahovzal si oznámenie o odvolaní prevzal 
poštou určenou do vlastných rúk dňa 26.08.2022. Dňom 22.08.2022 tak nemá MHK 32 
žiadneho člena predstavenstva. 

12. O vymazaní MUDr. Drahovzala z funkcie člena predstavenstva a o oprávnenosti zápisu 
neoprávnene doplnených 4 členov dozornej rady MHK 32 stále súdy konajú . 

13. Za MHK 32 tak zmluvu medzi MHK 32 a Hokejové talenty O.Z. podpísala neoprávnená osoba 
napriek tomu, že MUDr. Drahovzal o svojom odvolaní vedel. Stalo sa tak napriek tomu, že medzi 
26.08.2022 a 06.09.2022, kedy bol posledný deň na podpísanie tejto zmluvy bolo dosť času na 
zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva a zvolenie nového člena predstavenstva. 

14. MUDr. Oldrich Drahovzal odmietol členom dozornej rady poskytnúť doklady účtovníctva MHK 
32, aby mohli vykonávať svoju funkciu. Účtovníčka MHK 32 odmietla poskytnúť doklady 
účtovníctva MHK 32 s vysvetlením, že jej to bolo zakázané. 

15. Podľa kontroly dozornej rady listín z verejných zdrojov bolo daňové priznanie za rok 2021 
vypracované v rozpore so zákonom Č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 



16. Dozorná rada MHK32 upozornuJe, že spoločnosť vykazuje pomer vlastného kapitálu k 
záväzkom v pomere nižšom ako určuje § 67a ods. 2 zákona Č . 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, a tým spoločnosti hrozí úpadok. Obchodný zákonník v zmysle § 67 ods. 2 definuje 
MHK 32 ako spoločnosť v kríze. 

II. ukladá 

hlavnému kontrolórovi mesta o tomto uznesení informovať Okresný súd v Žiline. 

III. odporúča primátorovi mesta 

1. aby sa zdržal konania v rozpore so zákonom. 

2. dal pokyn, aby členom dozornej rady boli poskytnuté podklady účtovníctva spoločnosti. 

3. aby do 29.09.2022 zvolal rokovanie zástupcov poslaneckých klubov, aby boli zvolení 
noví členovia predstavenstva MHK 32 konsenzuálnou dohodou všetkých klubov vrátane 
primátora mesta. Mestské zastupitel'stvo považuje takúto spoločnú dohodu za najlepšie 
riešenie krízovej situácie v MHK 32. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 26. 9. 2022 


