
 
Návrh predstavenstva spoločnosti 

 
Tatry mountain resorts, a.s. 

 so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš,  IČO: 31 560 636, zapísaná v 
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L 

                                 
na voľbu členov dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena 

dozornej rady 
 

 
 
 
Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72,             
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri vedenom     
Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (skrátene ako „ spoločnosť“ ) týmto  
 

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti, 
 
ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2019  v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21,               
031 05 Liptovský Mikuláš, so začiatkom konania o 11:00 hod. (ďalej len „riadne valné                    
zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby   
 

k bodu č. 7 programu riadneho valného zhromaždenia  
 
prijalo nasledovné  

 
uznesenie riadneho valného zhromaždenia :  

 
 
     
            „ Riadne valné zhromaždenie  
      
           (i)  volí Ing. Igora Rattaja, nar. 02.01.1971, trvale bytom 811 04 Bratislava – Staré 

Mesto, Matúšova 4387/19 za člena dozornej rady.  Zvolenému členovi dozornej rady 
vzniká funkcia dňa 01.07.2019 

      
           (ii) volí Adama Tomisa, nar.14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 

934/4 za člena dozornej rady.  Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom 
prijatia tohto uznesenia, t.j. dňa 17.04.2019 

 
         (iii)  schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie 

medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Igorom Rattajom, nar. 
02.01.1971, trvale bytom 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Matúšova 4387/19, v znení 
ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia 

   
         (iii)  schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie 

medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Adamom Tomisom, 
nar.14.01.1982, trvale bytom 158 00 Praha 5, Barvitiova 934/4,  v znení ktoré tvorí prílohu 
tohto uznesenia.“ 

 
 
 
Demänovská Dolina, dňa 15.marca 2019  

 
 
 

Tatry mountain resorts, a.s.     Tatry mountain resorts, a.s.       
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.                 Ing. Jozef Hodek, v.r.        
predseda predstavenstva               člen predstavenstva                            
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