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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 1/2020 

zo zasadnutia komisie športu pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 
Prítomní:  Mgr. Ján Smieško – pripojený 
 Ing. Milan Mikušiak – pripojený 
 Ľuboš Trizna – pripojený 
 MUDr. Andrea Žideková – pripojená 
 Ján Laco – pripojený 
 Mgr. Veronika Majerčíková – pripojená 
Prizvaní:  Mgr. Martin Alušic – hlavný kontrolór - pripojený 
 Ing. Rudolf Huna, st. – člen dozornej rady MHK32 LM - pripojený 
 Milan Čanky – generálny manažér MHK32 LM - pripojený 
Pripojený: Vincent Kultan – poslanec  
Dátum: 07. december 2020 
Hodina: 15.00 h 
Miesto: online videokonferencia 
Komisiu viedol:  Mgr. Ján SMIEŠKO - predseda 
 
Program: 

1. Voľba podpredsedu komisie 

2. Informatívna správa o stave hokejového klubu a činnosti orgánov mestskej akciovej 

spoločnosti MHK32 

3. Informatívna správa o situácii a činnosti orgánov v mestskej akciovej spoločnosti  MHK32 

4. Zmluva o "predaji časti majetku mestského podniku" zo dňa 10.9.2020 medzi                   

MHK32 L. Mikuláš a ŠK32 L. Mikuláš, ktorá bol zverejnená v obchodnom registri SR 

5. Informatívna správa o pokračujúcom súdnom spore v kauze nezákonného vkladu 

mestských pozemkov do spoločnosti MHK32 

6. Informácia o finančných prostriedkoch poskytnutých športovým klubom v roku 2020 

7. Príprava rozpočtu v kapitole šport rok 2020 

8. Rôzne (podľa návrhu jednotlivých členov komisie)  

  

  Predseda komisie Mgr. Ján Smieško privítal zúčastnených a otvoril rokovanie komisie 
športu. Pozvánky spolu s materiálmi boli riadne a načas poslané. Prítomných informoval o zmene 
v programe rokovania – zjednotenie bodov 2 a 3 vzhľadom na ich duplicitu.  
Zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna doplnil, že v bode 7 je potrebné opraviť rok z 2020 na 
2021 a upozornil na bod 4, kde má byť formulácia „ Zmluva o predaji časti mestského podniku“  
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Členovia komisie športu schválili upravený program rokovania tak ako je vyššie uvedené.  
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
Predseda komisie, Mgr. Ján Smieško, informoval o záujme ďalších poslancov MsZ 

zúčastniť sa rokovania komisie v zmysle rokovacieho poriadku a predniesol návrh, aby sa pri 
každom bode, kedy bude chcieť vystúpiť iný poslanec dalo hlasovať, či mu bude pridelené slovo.  

 
Členovia komisie športu schválili tento návrh.  
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 

Bod I. Voľba podpredsedu komisie 
 Predseda komisie Mgr. Ján Smieško navrhol MUDr. Andreu Židekovú.  
 

Členovia komisie športu schválili návrh predsedu.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
 

Bod II. Informatívna správa o stave hokejového klubu a činnosti orgánov mestskej akciovej 
spoločnosti MHK32  

 Informatívna správa o situácii a činnosti orgánov mestskej akciovej spoločnosti 
MHK32 

 
Predseda Mgr. Ján Smieško požiadal prizvaného generálneho manažéra Milana Čankyho, aby 
ozrejmil, kto vypracoval vopred zaslanú Správu o činnosti a hospodárení za rok 2019 MHK 32 
Liptovský Mikuláš. Pán Čanky uviedol, že správu vypracoval pán Juraj Brziak – ekonóm.  
Zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna vystúpil s informáciou o účtovnej strate MHK32 LM. 
Uviedol, že väčšina extraligových klubov hospodári so stratou. Liptovský Mikuláš je posledné 
mesto, ktoré je vlastníkom hokejového klubu v podobe a.s. Zástupca primátora mesta Ľuboš 
Trizna prezentoval osobné stanovisko ako aj stanovisko vedenia mesta odpredať klub 
súkromnému investorovi.  
  
Ostatní členovia komisie sa nezúčastnili diskusie.  
 
O slovo sa prihlásil prizvaný člen dozornej rady MHK32 Liptovský Mikuláš, Ing. Rudolf Huna, st.,  
ktorý prezentoval svoje stanovisko k súčasnej situácii MHK32 a.s.. Informoval členov komisie, že 
dozorná rada, ktorej je členom od marca 2020 nezasadala. Požiadal členov komisie o urýchlené 
riešenie situácie v akciovej spoločnosti týkajúcej sa hráčskej základne ako aj celkového 
manažmentu hokejového klubu.  
Do diskusie sa pridal pán hlavný kontrolór Mgr. Martin Alušic, ktorý upozorňoval na položku 
základné imanie, ktoré je záporné a taktiež informoval o prebiehajúcej žalobe o prevode pozemkov 
z mesta na ďalšie fyzické osoby.   
Zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna reagoval s tým, že si treba počkať na rozhodnutie súdu.   
 
O slovo sa hlásil pán poslanec Vincent Kultan.  
 

Členovia komisie športu schválili udelenie slova p. poslancovi Kultanovi.  
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Pán Kultan sa opýtal zástupcov klub MHK32 Liptovský Mikuláš, ako idú riešiť situáciu so záporným 
základným imaním a či idú dávať firmu do konkurzu. 
Pán Čanky uviedol, že sa zo štatutárom ani s dozornou radou nerozprával na túto tému, ale 
prednesie to ďalej.  
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O tom, či klub pôjde do konkurzu alebo nie, musia rozhodnúť štatutári, predstavenstvo a dozorná 
rada ozrejmil generálny manažér Milan Čanky.    
Ján Laco apeloval na to, aby sa zlepšila komunikácia v MHK32 Liptovský Mikuláš a.s., aby o tom 
vedeli všetci kompetentní, nakoľko inak sa problém v MHK32 Liptovský Mikuláš a.s. nevyrieši.  
Ing. Milan Mikušiak sa pridal do diskusie a položil otázku pánovi generálnemu manažérovi 
Čankymu, či má plán ako sa bude ďalej postupovať s hokejom a či má ešte záujem prevziať klub.  
Čanky vysvetlil, že do konca sezóny bude klub hrať ako MHK32 Liptovský Mikuláš.  
 
Uznesenie: 
 

1. Komisia športu odporúča MsZ do najbližšieho rokovania bezodkladne riešiť nefunkčnosť 

orgánov MHK 32 Liptovský Mikuláš a.s.    T: 17.12. 2020  

2. Komisia športu žiada:   

a. predsedu dozornej rady, aby zvolal zasadnutie dozornej rady  

        T: 17.12. 2020 

b. žiada predstavenstvo o stanovisko k zápornému vlastnému imaniu hokejového 

klubu        T: 17.12. 2020 

c. žiada predložiť koncepciu ako bude riešená športová vízia klubu do konca sezóny 

2020/2021       T: 17.12. 2020 

 

Pán zástupca primátora Ľuboš Trizna pripomienkoval fakt, že si myslí, že komisia nie je 

nadriadená MHK32 a.s. a nemôže jej ukladať akékoľvek povinnosti. Toto môže len MsZ.  

 
Členovia komisie športu schválili toto uznesenie.  
Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1. 

 
 
Bod II. Zmluva o predaji časti mestského podniku 
 
Predseda prečítal stanovisko právneho oddelenia MsÚ a k stanovisku sa vyjadril p. Čanky, že 
predmetná zmluva obsahuje športovú časť, čiže licenciu, hráčske zmluvy (A mužstva), trénerov 
a juniorky.  
Ing. Rudolf Huna sa pýtal generálneho manažéra, či má podpis a súhlas dozornej rady. Na to 
dostal od p. Čankyho zamietavú odpoveď.  
 

Členovia komisie športu schválili udelenie slova p. poslancovi Kultanovi.  
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Mgr. Vincent Kultan, sa opýtal aký majetok ostal v podniku MHK32 Liptovský Mikuláš a.s., ak je 
prezentované, že sa predala len časť podniku MHK32 Liptovský Mikuláš, a.s.. Mgr. Kultán je 
presvedčený, že športová činnosť je jediný príjem, ktorý MHK32 Liptovský Mikuláš a.s. má. 
Generálny manažér ozrejmil, že všetko ostatné, čo je majetkom MHK 32. Nevedel bližšie priblížiť 
čo ostalo v majetku.  
Hlavný kontrolór informoval, že zmluva nie je zverejnená v obchodnom registri a nie je možné sa 
k nej dostať. Opýtal sa p. Čankyho, či je problém túto zmluvu poslať, na čo on odpovedal, že to nie 
je problém. Pán Čanky prisľúbil preveriť, komu zmluvu odovzdal.   
 
Pán hlavný kontrolór sa vyjadril, že má podozrenie, ak sa predával prakticky podnik celý (jediná 
aktivita je športová), je obchádzaný zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého do výlučnej 
kompetencie MsZ spadá rozhodnutie o predaji celého podniku.  
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Uznesenie:  
 
Komisia športu odporúča predstavenstvu MHK32 Liptovský Mikuláš a.s. predložiť poslancom MsZ 
predmetnú zmluvu o predaji časti mestského podniku medzi MHK 32 Liptovský Mikuláš a ŠK32 
Liptovský Mikuláš zo dňa 10. 9. 2020 do 11. 12. 2020.   
 

Členovia komisie športu schválili toto uznesenie.  
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

   
 
Bod III. Informatívna správa o pokračujúcom súdnom spore v kauze nezákonného vkladu 
mestských pozemkov do spoločnosti MHK32 
 

Členovia komisie športu schválili udelenie slova p. poslancovi Kultanovi.  
Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 
Pán poslanec Kultan sa opýtal, aká suma bola požičaná MHK32 pri prevode pozemkov.  
Predseda Mgr. Smieško vyzval pána generálneho manažéra na reakciu, avšak ten sa odmietol 
vyjadriť k tejto téme. Riešil by som to s bývalým vedením klubu a pani Luciou Cukerovou, ktorá 
bola v tom čase vo vedení klubu.  
  
 Komisia zobrala predloženú informatívnu správu na vedomie. 

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 
 
 
Bod IV. Informácia o finančných prostriedkoch poskytnutých športovým klubom v roku 
2020 
 
Ing. Milan Mikušiak prezident MFK Tatran oboznámil členov komisie o finančnej i hráčskej situácii 
v klube.   
Zástupca primátora mesta Ľuboš Trizna ozrejmil, že mesto poskytlo futbalovému klubu 
zrekonštruovaný štadión, do ktorého mesto investovalo 90 % a futbalový klub 10 % finančných 
prostriedkov.  
Taktiež pán Ing. Milan Mikušiak oznámil, že chceli doplniť účel žiadosti na rok 2021 a vyúčtovať 
tak aj energie za teplo a nebolo im to umožnené. V zmysle platnej legislatívy musia zúčtovať 
dotáciu v súlade s účelom uvedeným v zmluve a žiadosti na rok 2020. Doplnenie účelu na rok 
2021 je možné riešiť dodatkom len k existujúcej zmluve. V prípade, že bude schválený rozpočet  
na rok 2021 a mesto nebude v rozpočtovom provizóriu bude možné pre klub spracovať zmluvu 
o poskytnutí dotácie na rok 2021 aj s dodatkom.   
Tajomníčka komisie informovala ostatných členov komisie k vyjadreniu pána Mikušiaka, pretože 
v roku 2020 aj v roku 2021 má MFK Tatran na činnosť v dotácii aj položku úhrada elektrickej 
energie.  
 
MUDr. Žideková informovala o situácii v ich klube, že tiež museli zúčtovať dotácie podľa presného 
účelu tak ako to ukladá platná legislatíva do posledného eura.  
 
  Komisia zobrala predloženú informatívnu správu na vedomie. 

Hlasovanie: za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

Bod V. Príprava rozpočtu v kapitole šport rok 2021  
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Vyjadrenie vedúcej finančného PhDr. Marcely Jaškovej zo dňa 1.12.2020 k bodu 5 

 

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022-2023 je momentálne v stave 

rozpracovanosti (ak sa jedná o pripravovaný Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 

2021).  

Nakoľko dodnes nemáme platné uznesenie k Záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 

2019, nemôžeme prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

previesť do rezervného fondu, a ten následne zapojiť do Návrhu rozpočtu na rok 2021 na krytie 

finančných operácií. 

Tieto finančné prostriedky nám rozpočtovo chýbajú.  

 
 Komisia nebude rokovať o tomto bode. 
 
 
Bod VI. Rôzne (podľa návrhu jednotlivých členov)   
 
 
 Na záver predseda komisie Mgr. Ján Smieško poďakoval všetkým členom komisie ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnicu schválil: Mgr. Ján SMIEŠKO – predseda komisie  ............................................  
  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Veronika MAJERČÍKOVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 08. decembra 2020  


