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Uverejnenie výsledkov hlasovania na riadnom valnom zhromaždení 

akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 17.04.2019 
podľa § 188 ods.5 Obchodného zákonníka 

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 riadneho valného zhromaždenia :  
 
„ Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí:  Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Luciu Šteczíkovú, 
za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Luciu Šoltisovú, za overovateľov zápisnice riadneho valného 
zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného 
zhromaždenia Ivana Bušovského, Petra Jaroša, Stanislavu Štanclovú, Sabinu Drzewieckú, Filipa Bušovského .“  
 
Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 2 176 803 ks, t.j 32,454% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 61,350% prítomných hlasov. 
Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks, t.j  0,000% všetkých hlasov, čo 
predstavuje 0,000% prítomných hlasov  
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 500 ks, t.j.  0,007% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,014% 
prítomných hlasov  
Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 1 370 849 ks, t.j. 20,438% všetkých hlasov, čo predstavuje 38,635% 
prítomných hlasov 
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  32,462% 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 2 177 303 ks 
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 2 177 303 ks 
 
Uznesenie č. 1 prijaté.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2 riadneho valného zhromaždenia :  
 
„Riadne valné zhromaždenie súhlasí s účasťou tretích osôb na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 17. apríla 
2019 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.“ 

 
Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 544 181 ks, t.j.  52,841% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 99,888% prítomných hlasov. 
Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 971 ks, t.j. 0,059% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 0,111% prítomných hlasov  
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% 
prítomných hlasov  
Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných 
hlasov 
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  52,900% 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 548 152 ks 
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 548 152 ks 
 
Uznesenie č. 2 prijaté.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.3 riadneho valného zhromaždenia :  

 
„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:  
 
(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. októbru 2018; 
(ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2017 

a končiacom 31.10.2018 vo výške =7.573.516,96 EUR  (slovom Sedemmiliónovpäťstosedemdesiattritisíc-
päťstošestnásť a 96/100 EUR) (ďalej len “Zisk“),  a to tak, že časť Zisku vo výške =757.351,70 EUR sa 
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použije na doplnenie rezervného fondu, časť Zisku vo výške =225.254,-  EUR sa použije na úhradu straty 
minulých období, časť Zisku vo výške =37.867,58 EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a časť Zisku 
vo výške vo výške =6.553.043,68 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období.“ 

 
Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 543 326 ks, t.j. 52,828% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 99,863% prítomných hlasov. 
Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 1 275 ks, t.j. 0,019% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 0,035% prítomných hlasov  
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 391 ks, t.j. 0,050% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,095% 
prítomných hlasov  
Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 160 ks, t.j. 0,002% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,004% 
prítomných hlasov 
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  52,898% 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 992 ks 
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 992 ks 
 
Uznesenie č. 3 prijaté.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.4 riadneho valného zhromaždenia :  
 
 
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :  

 
I. ČASŤ /Základné ustanovenia / Čl. II  Predmet činnosti  sa dopĺňa o nasledovné predmety činnosti  :  

 
79.  Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb  
80. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 544 692 ks, t.j. 52,849% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 99,902% prítomných hlasov. 
Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo 
predstavuje 0,000% prítomných hlasov  
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 3 300 ks, t.j. 0,049% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,093% 
prítomných hlasov  
Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 160 ks, t.j. 0,002% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,004% 
prítomných hlasov 
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  52,898% 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 992 ks 
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 992 ks 
 
Uznesenie č. 4 prijaté. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :  
 
„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítorskú spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo 
nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
: Sro, vložka č. 4864/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č. 96, ktorá vykoná pre spoločnosť Tatry mountain resorts, 
a.s. audit účtovnej závierky k 31. októbru 2019 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2019 v rozsahu 
zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko 
spol. s r.o.“  
 
Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 547 492 ks, t.j  52,890% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 99,981% prítomných hlasov. 
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Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo 
predstavuje 0,000% prítomných hlasov  
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% 
prítomných hlasov  
Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 660 ks, t.j. 0,009% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018% 
prítomných hlasov 
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  52,890% 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 492ks 
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 492 ks 
 
Uznesenie č. 5 prijaté. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :  
 
                  „ Riadne valné zhromaždenie  
      
           (i) volí Ing. Igora Rattaja, nar. 02.01.1971, r.č. 710102/6273, 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, r.č. 820114/0200, 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 

   
         (iv)  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, Barvi-
tiova 934/4,  v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.“ 

 
Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 546 242 ks, t.j. 52,872% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 99,946% prítomných hlasov. 
Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 1 250 ks, t.j.  0,018% všetkých 
hlasov, čo predstavuje 0,035% prítomných hlasov  
Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks, t.j. 0,000% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,000% 
prítomných hlasov  
Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 660 ks, t.j. 0,009% všetkých hlasov, čo predstavuje 0,018% 
prítomných hlasov 
Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  52,890% 
Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 547 492 ks 
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 547 492 ks 
 
Uznesenie č. 6 prijaté. 

 
 


