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MIKULÁŠ 

Z Á P I S N I C A č. 4/2021 
zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: 

Prizvaní: 

Pripojený: 

Dátum: 
Hodina: 
Miesto: 
Komisiu viedol: 

Program: 

Mgr. Ján Smieško - pripojený 
Ing. Milan Mikušiak - pripojený 
Ľuboš Trizna -yripojený 
MUDr. Andrea Zideková - pripojená o pár minút neskôr 
Ján Laco - nepripojený 
Mgr. Simona lvanová - pripojená 
Ing. Marta Gutraiová - pripojená 
Ing. Ivan Košík- pripojený 

Mgr. Táňa Šufliarska - poslankyňa 
Ing. Jaroslav Čefo - poslanec 
Ing. Matej Géci - poslanec 
29. november 2021 
16.00 h 
online videokonferencia 
Mgr. Ján SMIEŠKO - predseda 

1. Odkúpenie 10%-ného podielu na základnom imaní v MŠZ, s.r.o. a odkúpenie vkladov do 

kapitálového fondu MŠZ, s. r. o. od MFK Tatran, o. z. 

2. II. etapa rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Dobudovanie 

infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige - Financovanie projektu. 

3. Doplnené: 

Predseda komisie Mgr. Ján Smieško privítal zúčastnených a otvoril zasadnutie komisie športu. Na 

úvod uviedol, že Mgr. Majerčíková sa vzdala funkcie tajomníčky komisie športu a zároveň privítal 

budúcu tajomníčku komisie Mgr. lvanovú, ktorá by mala byť zvolená na najbližšom rokovaní MsZ. 

Pozvánky spolu s materiálmi boli riadne a načas poslané. Predseda komisie otvoril rokovanie 

komisie podľa programu. 

Bod 1. Odkúpenie 10%-ného podielu na základnom imaní v MŠZ, s.r.o. a odkúpenie vkladov 

do kapitálového fondu MŠZ, s. r. o. od MFK Tatran, o. z. 

Predseda požiadal Ing. Gutraiovú o o predloženie tohto bodu a udelil jej slovo. 
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Ing. Gutraiová na úvod uviedla ako sa futbalu v meste LM darí, a preto SFZ chce podporiť mestský 

zámer o dobudovanie futbalového štadióna pre účinkovanie vo Fortina lige. V súčasnosti MFK 

Tatran nedisponuje infraštruktúrou pre potreby 1. ligy. Momentálne sme traja konatelia jeden 

konateľ za MFK Tatran, za mesto LM Ing. Gutraiová, Ing. Matej Géci za poslaneckú oblasť. MŠZ 

majú 10% podiel na základnom imaní, nie na celkovom, vzniklo to keď sa realizovala 1. etapa 

rekonštrukcie FŠ, s úmyslom, aby aj futbalisti finančne podieľali na obnove FŠ. Všetko čo bolo 

naplánované v 1. etape rekonštrukcie sa dokončilo , všetky dátumy, uznesenia sú podrobne 

uvedené v materiáloch. Ďalšia oblasť majetku MŠZ - sú tam vložené pozemky a budova, ktorú má 

v nájme MFK Tatran. Pre ilustráciu uviedla, že celkový vklad MFK Tatran bol približne 130.000 € 

a hodnota nášho majetku siaha k 3 miliónom eur, tzn. že všetko ostatné je mestské. Aj napriek 

tomu, že MFK má len 10% podiel na základnom imaní takáto právna forma sťažuje rozhodovanie 

MŠZ. Uviedla, že odkúpenie 10% podielu je spoločným konsenzom oboch strán. MFK Tatran 

nedostali tento rok žiadnu dotáciu, minulý rok len čiastočnú, postúpili do Fortuna ligy, čo im zvýšilo 

náklady. Odkúpenie 10% podielu uľahčí finančné procesy na obidvoch stranách. Tento bod priamo 

nadväzuje na ďalší bod rokovania a tým je II. etapa rekonštrukcie FŠ. 

Pán predseda komisie sa opýtal či by prerokovávaný bod nemal byť predmetom finančnej komisie 

skôr ako v komisii športu? 

Ing. Gutraiová súhlasí sp. predsedom, že povaha prerokovávaného bodu má bližšie k finančnej 

sfére, ale finančná komisia funguje ako funguje, k tomu sa ja vyjadrovať nemôžem. čo sa týka 

strategického cítenia a vízie športu by sa mohla komisie športu vyjadriť k tomuto bodu. 

V nadväznosti na to by sa mesto mohlo stať úspešným uchádzačom o výmenu umelého trávnika 

z externých zdrojov, mesto môže navýšiť hodnotu svojho majetku a cesta k tomu vedie cez 

odkúpenie 10% podielu MŠZ, aby to bolo v úplnej kompetencii mesta. 

Pán predseda otvoril rozpravu k bodu 1. 

Viceprimátor Trizna navrhol, aby sa prvý vyjadril p. Mikušiak. 

P. Mikušiak situáciu, ktorú popísala p. Gutraiová je skutočne taká, o týchto skutočnostiach sa vie 

od doby, kedy sme postúpili do Fortuna ligy, pretože Únia ligových klubov má svoje podmienky 

fungovania, ktoré FŠ MFK Tatran nesplňa, pretože máme FŠ druhej kategórie. Pre účinkovanie vo 

Fortuna lige je potrebné mať FŠ tretej kategórie. Počas leta MFK Tatran vypracoval podrobný 

investičný plán pre II. etapu rekonštrukcie podľa inštrukcií ÚLK, na základe čoho sme dostali 

prísľub o finančnú podporu nášho zámeru z ich strany. ÚLK nám zámer certifikovala, umožnila 

nám časový horizont dvoch rokov, presnejšie dvoch sezón 2021/2022 a 2022/2023 pre 

zabezpečenie finančného krytia zámeru. SFZ začína novú výzvu pre financovanie infraštruktúr 

futbalových štadiónov, marec 2022. Taktiež sme oslovili ŽSK, Fond na podporu športu a poslali 

sme Žiadosť o dotáciu na mesto LM, vo všetkých žiadostiach uvádzame, že výlučným vlastníkom 

MŠZ je mesto LM. Ak by bolo mesto jediným vlastníkom MŠZ vedelo by pod neho združiť aj iné 
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mestské športoviská. V neposlednom rade malo MFK Tatran na tieto vklady pôžičky, ktorým 

dobiehajú termíny a pôžičky potrebujeme vrátiť, chýbajú nám finančné prostriedky, keďže nám 

nebola udelená dotácia mesta tento rok, aj napriek tomu máme dobré výsledky, nie len A

mužstvo, ale aj mládežnícke skupiny sú na popredných miestach v súťažiach. Na záver by som 

dodal, že netreba v tomto odkúpení hľadať iný zmysel , ani úskoky, je to seriózne vysporiadanie 

a umožnenie lepšie disponovať s majetkom aj v nadväznosti na II. etapu rekonštrukcie. 

Ing. Gutraiová vysvetlila vklady do spoločnosti , ktoré sa vkladali do kapitálovej časti , právnici 

a odborníci im to odsúhlasili , nikto iný nemôže siahnuť na kapitálové vklady MŠZ, čiže MFK Tatran 

má nárok na majetku len vo výške ich vkladu. 

Viceprimátor Trizna skonštatoval, že bolo povedané všetko k prerokovávanému bodu a navrhol, 

aby komisia športu schválila a odporučila tento bod pre MsZ, pretože si myslí, že práve komisia 

športu by mala podporiť rozvoj infraštruktúry športu, výstavbou FŠ, ktorý zabezpečí lepšie 

podmienky pre MFK Tatran a teda v budúcnosti môžeme očakávať ešte lepšie výkony. 

Uznesenie: 

Komisia športu berie na vedomie predloženú správu o odkúpení 10%-ného podielu na 

základnom imaní v MŠZ, s.r.o. a odkúpení vkladov do kapitálového fondu MŠZ, s. r. o. od 

MFK Tatran, o. z. a odporúča MsZ schváliť toto odkúpenie. 

Členovia komisie športu schválili toto uznesenie: 
Hlasovanie: za: 3, proti: O, zdržal sa: 1. 

Bod II. II. etapa rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Dobudovanie 

infraštruktúry pre účinkovanie vo Fortuna lige - Financovanie projektu. 

Predseda na úvod skonštatoval, že bod 1. a II. spolu súvisia a plynule na seba nadväzujú, preto sa 

opýtal či má ešte niekto pripomienky k II. bodu. 

Ing. Gutraiová by veľmi rada chcela poďakovať, za stanovisko komisie športu k 1. bodu. 

Predseda komisie udelil slovo Ing. Košíkoví. 

Ing. Košík musím skonštatovať, že kolegovia z pracovnej skupiny detailne popísali situáciu 

a plynule prešli k II. bodu programu, ktorý má dve roviny. Finančnú rovinu, ktorá by mala byť 

prerokovaná na finančnej komisii, ale na druhej strane vízia dobudovania FŠ, aby spÍňal 

podmienky pre Fortuna ligu, si myslím, že je práve predmetom komisie športu. Pri predkladaní 

tohto návrhu MsZ má tento bod alternatívne uznesenie, aby sme si nezablokovali možnosť 

prípravy projektovej dokumentácie. Celá možnosť dotácie je podmienená stavebným povolením 

a projektovou dokumentáciou, bez toho nemôžme žiadať o dotáciu ako takú, preto ak by náhodou 
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v bode 1. programu bola iná vôľa na rokovaní MsZ, predložený materiál má v bode schvaľovania 

dve možnosti 81 a 82, ktorý hovorí o tom ako by sme zabezpečili finančné krytie, ak by zostal 

majetok MŠZ v podiele 10% ku 90% alebo v 100% vlastníctve mesta. 

Mikušiak doplnil , že ku každej výzve dnes musíte mať projektovú dokumentáciu a stavebné 

povolenie, bez toho sa dnes nepohnete, to znamená že keď chceme byť vo výzve úspešný 

musíme mať projekty pripravené predčasne. Ako príklad uviedol mesto Košice, ktoré buduje veľký 

FŠ, mali vytvorenú projektovú dokumentáciu, ale nemali projekt finančne pokrytý úplne, ale aj 

napriek tomu dostali ako prvý dotáciu z Fondu na podporu športu. 

Uznesenie: 

Komisia športu berie na vedomie predloženú správu a odporúča MsZ schváliť II. etapu 

rekonštrukcie futbalového štadióna MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Dobudovanie infraštruktúry 

pre účinkovanie vo Fortuna lige - Financovanie projektu. 

Členovia komisie športu schválili toto uznesenie: 

Hlasovanie: za: 4, proti: O, zdržal sa: O. 

Bod III. Rôzne - Nadácia Kia Motors Slovakia 

Viceprimátor Trizna mesto LM oslovila Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá každoročne realizuje 

výstavbu pump-trackovej dráhy (Martin, Žilina, Čadca už takúto pump-trackovú dráhu majú 

postavenú). Zástupkyňa spoločnosti Kia Motors, p. Pružinská, nás s touto možnosťou oslovila, 

veľmi sa mi táto myšlienka zapáčila, vypracovali sme projekt, budúci týždeň by mali byť známe 

výsledky. Ak bude mesto LM úspešným uchádzačom mesto bude musieť zaplatiť projektovú 

dokumentáciu a platné stavebné povolenie, následne nadácia preberá celú investíciu (približne 

100.000 € až 150. OOO €). Pump-trackové dráhy dokážu využívať rôzne druhy športov, doplnilo by 

to športovú infraštruktúru mesta LM. Momentálne vyberáme miesto, kde by bola dráha postavená, 

boli by sme radi, ak by sa nám podarilo ju postaviť pri cyklochodníku nakoľko by mali cyklisti 

a korčuliari plynulý prechod na túto dráhu. 

Rôzne - projekt výmena umelého trávnika - nová výzva 

Ing. Mikušiak pripomenul, že je znova výzva na predloženie projektu Výmena umelej trávy, minule 

sme neuspeli, ale projekt je vypracovaný, je však potrebné urobiť nové verejné obstarávanie. P. 
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Kormaníková sa mala pripojiť, nie je tu, možno p. Gutraiová bude mať bližšie informácie. Myslel 

som si , že je to pripravovaný bod do MsZ alebo nie ? 

Ing. Gutraiová potvrdila, že daný projekt sa pripravuje, bude predložený MsZ 09. 12. 2021 na 

schválenie. 

Záver: 

Predseda na návrh p. Mikušiaka - komisia športu berie na vedomie informáciu, ktorú predniesol 

Ing. Mikušiak a Ing. Gutraiová, že sa pripravuje materiál na predloženie MsZ, pretože je to nová 

výzva, aj napriek tomu, že to už raz MsZ schválilo, z dôvodu inej výšky financovania tento projekt 

musí MsZ opätovne schváliť. 

Rôzne- Kids fun academy 

Ing. Šufliarska pripomenula, že 25. 02. 2021 na zasadnutí komisie športu sme rokovali o zaradení 

Kids fun academy do siete škôl a školských zariadení, toto bolo predmetom aj rokovania MsZ, 

ktorým bolo prijaté, ale tento návrh nebol podpísaný. Kontaktoval ma p. Sabol, ktorému bolo 

odporúčané, aby požiadal o dotáciu o priame zapojenie do rozpočtu na rok 2023. Je mi veľmi ľúto, 

že sa nepodporilo športovanie detí, aj napriek tomu, že športovanie detí je veľmi dôležité. P. Sabol 

zároveň požiadal o zníženie nájmu v Mestskej plavárni, ani v tomto mu nebolo vyhovené. Zo 

strany mesta teda nedošlo k podpore jeho činnosti žiadnou formou. 

Ing. Géci reagujem na p. Šufliarsku, ale berte to ako informáciu do pléna, pretože sa určite všetci 

stretávate s podobnou problematikou. Treba veľmi opatrne pristupovať k otázke znižovania nájmu, 

pretože ceny elektrickej energie a plynu dramaticky vzrástli, obe položky prekročili desaťročné 

maximum. Treba pristupovať prípad od prípadu, netvrdím, že nikomu nemáme pomôcť, ale 

dovolím si tvrdiť, že po navýšení energií niektoré zariadenia nebudú môcť vykonávať svoju činnosť 

a jedným z týchto zariadení bude aj Mestská plaváreň. Ja by som p. Sabolovi veľmi rád pomohol, 

pretože jeho projekt má rácio, ale cena nájmu vo verejných budovách nie je tou cestou. 

Viceprimátor Trizna uviedol, že p. Sabolovi odporučil podať si žiadosť o dotáciu pre rok 2022, ktorú 

bolo potrebné podať do 1 O. augusta roku 2021 , p. Sabol tak neurobil. čo sa týka Mestskej 

plavárne ak by sme mali odpúšťať nájomné každému klubu, ktorý ju využíva Krytá plaváreň by 

nemala žiadne príjmy. 
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MUDr. !ideková chcem len potvrdiť, že žiadosť je potrebné podať do 10. augusta kalendámeho 

roka pre dotáciu, ktorú dostane klub v nasledujúcom kalendámom roku, aj my ako športový klub 

sme takú žiadosť podávalí. K dotáciám by som sa ešte rada vyjadrila, keďže nebol schválený 

záverečný účet, následne ani rozpočet, žiadny športový klub nedostal žiadne príspevky od mesta. 

Ing Šufliarska zhodujem sa z p. Gécim, že zľava z nájmu nie je cesta pre podporu športovania, 

zároveň teda neviem či p. Sabol podal alebo nepodal žiadosť včas ja som len dostala emailom 

odpoveď, ktorá mu prišla z mesta, ktorú som chcela tlmočiť. 

Na záver predseda komisie Mgr. Ján Smieško poďakoval všetkým členom komisie ukončil 

zasadnutie. 

Zápisnicu schválil: Mgr. Ján SMIEŠKO- predseda komisie 

Zapísala: Mgr. Simona lvanová - tajomníčka komisie 

V Liptovskom Mikuláši dňa 29. november 2021 

··· ··· ·--~ --- ·····----
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