
POZVÁNKA

VÁŽENÝ AKCIONÁR, 

pozývame Vás na Valné zhromaždenie 
spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

Valné zhromaždenie sa uskutoční 18. apríla 2018 
(streda) so začiatkom o 11. hodine v Holiday  
Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš. 

Medzi najdôležitejšie témy stretnutia patrí 
schválenie riadnej individuálnej účtovnej 
uzávierky k 31. 10. 2017, schválenie audítora 
spoločnosti, voľba člena dozornej rady a iné.

Bohuš Hlavatý 
Predseda predstavenstva 
Tatry mountain resorts, a.s.



PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho 

valného zhromaždenia, zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a osôb 
poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na riad-
nom valnom zhromaždení

3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podni-
kateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení 
k 31. 10. 2017, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na 
hospodársky rok začínajúci 01. 11. 2017 a končiaci 31. 10. 2018,  výročnej 
správy k 31.10.2017, správa dozornej rady

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10. 2017 a návr-
hu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajú-
com 01. 11. 2016 a končiacom 31. 10. 2017 

5. Zmena stanov Spoločnosti 
6. Schválenie audítora spoločnosti 
7. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o  výkone 

funkcie člena dozornej rady
8. Odvolanie členov výboru pre audit
9. Záver

REGISTRÁCIA

Registrácia na valné 
zhromaždenie TMR 
bude prebiehať  
18. apríla 2018  
v čase od 9.00 - 10.30 
v priestoroch  
Holiday Village 
Tatralandia. 

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

Ubytovací komplex Holiday Village Tatralandia tvorí 155 bungalovov a apartmánov, rozdelených do 11 štýlových osád, 
ktoré ponúkajú ideálne prostredie na rodinnú aj individuálnu dovolenku. Každá osada v sebe ukrýva vlastný príbeh. 
Dobrodružstvo aj zábava Vás čaká v osadách U poľovníka, v Liptovskej dedine, Indiánskej osade, Rybárskej záto-
ke, Skautskom tábore, U vinára, v Remeselníckom dvore, Central parku, Detskom svete, Romantickej záhrade 
aj Westernovej osade. Každá z nich je vybavená štýlovými vonkajšími krbmi alebo ohniskami na grilovanie, 
detskými ihriskami, športoviskami, ktoré dopĺňajú najrôznejšie aktivity od bowlingu, cez stolný futbal až 
po 5D kino. Bližšie na www.tatralandiavillage.sk 

Akcionári si môžu objednať ubytovanie v Holiday Village Tatralandia, Liptovský 
Mikuláš za špeciálnu cenu 50 eur s raňajkami za izbu bez ohľadu na to, či je izba 
obsadená  jednou alebo dvoma osobami za noc, z 18.4 na 19.4.2018. Táto zvýhod-
nená cena platí pre apartmány A a bungalovy B a to aj pri predĺženom pobyte deň 
pred a deň po valnom zhromaždení.

V prípade, ak máte záujem o ubytovanie alebo predĺžený pobyt v Holiday Village 
Tatraladia Liptovský Mikuláš, prosíme, aby ste si pobyt rezervovali vopred a zabez-
pečili si tak potvrdenie rezervácie. Rezervácie prosím smerujte na adresu: reser-
vation@tatralandia.sk alebo na tel. číslo   00421 44 290 1323. Rezerváciu si mô-
žete urobiť na webovej stránke: www.tatralandiavillage.sk  s použitím promokódu 
VZTMR. Pri rezervácii mailom alebo telefonicky a uplatnení podmienok pre zvý-
hodnený pobyt uvádzajte: „Valné zhromaždenie TMR“. Pri online rezervácii Vám 
bude zvýhodnená cena alebo zľava ponúknutá automaticky po zadaní promokódu.


