
 
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 zmenu stanov  

 
 

 
 
 
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 29. apríla 2020 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. 6 programu riadneho valného zhromaždenia  
 
prijalo nasledovné  
 

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :  
 

 
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :  

 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. VIII  VALNÉ ZHROMAŽDENIE, bod 1 sa mení a nové 
znenie je:   
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä 
 
a) zmena stanov 
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie podľa §210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo 
vymeniteľných dlhopisov 

c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy 
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených 

a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka 
e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a  mimoriadnej individuálnej účtovnej 

závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určení tantiém  
f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, 

že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou  
g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné 

papiere a naopak 
h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku 
i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien 
j) schvaľovanie  zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady 
k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy, alebo právne predpisy zverujú do 

pôsobnosti valného zhromaždenia 
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO 
ZHROMAŽDENIA , bod 9 sa mení a nové znenie je: 
 
9.  Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje: 
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a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia, 
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov, 
d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia, 
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode 

programu valného zhromaždenia, 
f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa 

rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada 
g) vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia údaj o: 
       (i)   počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, 
      (ii)   pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 
      (iii)  celkovom počte odovzdaných platných hlasov 
      (iv) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte 

akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania 
 
       K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na 

prerokovanie a listina prítomných akcionárov. 
   
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO 
ZHROMAŽDENIA , bod 10 sa na konci pripája táto veta: 
 
10. Každý akcionár má právo, aby mu predstavenstvo  najneskôr do 15 dní od požiadania, nie 
však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvrdenie, ako 
spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri 
každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle spoločnosti 
alebo vo vyžiadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené 
výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre. 
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 1 sa mení a nové znenie je: 
 
1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti 
vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred 
inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach 
spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti 
iných orgánov spoločnosti, najmä: 
a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,  
b) zabezpečuje všetky  prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti, 
c) vykonáva zamestnávateľské práva, 
d) zvoláva valné zhromaždenie a organizačne ho zabezpečuje, 
e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 
f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a 

ostatných dokladov spoločnosti, 
g) udeľuje a odvoláva prokúru, udeľuje ďalšie písomné plné moci, 
h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a to najmä: 
      1.návrhy na zmeny stanov, 
      2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných dlhopisov alebo  
         vymeniteľných dlhopisov, 
      3.návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a 
spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát, 

      4.návrh na zrušenie spoločnosti,  
      5.návrh na schválenie významných obchodných transakcií v zmysle § 220ga Obchodného 
         zákonníka  
     6. ďalšie návrhy a dokumenty v súlade s príslušným právnymi predpismi alebo týmito     
        stanovami  
i) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovane: 
      1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za 

predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa 
predpisov o účtovníctve 
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        2.obchodný plán a finančný rozpočet hospodárskeho roka so zapracovaním pripomienok 
           dozornej rady 
        3.výročnú správu 
        4.správu o odmeňovaní,  táto správa je súčasťou výročnej správy  
j) rozhoduje  o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti,  
k) predkladá dozornej rade na posúdenie návrh na zrušenie spoločnosti a na schválenie 

návrh štatútu predstavenstva, 
l) predkladá dozornej rade na schválenie návrh na výber audítora na overenie  riadnej 

individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky 
a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, 

m) rozhoduje  o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti,  
n) organizuje  voľby členov dozornej rady volených zamestnancami.  
o) Predstavenstvo je povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady k nasledujúcim 

rozhodnutiam: 
1. scudzenie nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti, pokiaľ účtovná hodnota nehnuteľnosti 

v jednotlivom prípade presiahne sumu 300.000,- EUR; súhlas  dozornej rady sa 
nevyžaduje ak ku scudzeniu nehnuteľnosti dochádza v rámci realizácie realitného projektu 
odsúhlaseného dozornou radou 

2. nadobudnutie nehnuteľností spoločnosťou;  
3. investičný plán na príslušný hospodársky rok; udelenie súhlasu s investičným plánom  

dozornou radou sa považuje zároveň za udelenie súhlasu dozornej rady so všetkými 
právnymi úkonmi súvisiacimi s realizáciu odsúhlasených investícií do schválenej hodnoty 
investícií  

4. realitné projekty na príslušný hospodársky rok; udelenie súhlasu s realitnými projektmi 
dozornou radou sa považuje zároveň za udelenie súhlasu dozornej rady so všetkými 
právnymi úkonmi súvisiacimi s realizáciu odsúhlaseného realitného projektu do schválnej 
hodnoty realitného projektu  

5. poskytnutie pôžičky, úveru, alebo inej finančnej výpomoci tretím osobám; za tretie osoby sa 
nebudú považovať spoločnosti v rámci skupiny TMR, t.j. spoločnosti  patriace do 
konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vzťahu k spoločnosti; 

6. prijatie pôžičky, úveru, alebo inej finančnej výpomoci  od tretích osôb; za tretie osoby sa 
nebudú považovať spoločnosti v rámci skupiny TMR, t.j.   spoločnosti  patriace do 
konsolidovaného celku podľa § 6 ods. 4 v spojení s § 22 ods. 3 a 4. zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo vzťahu k spoločnosti; 

7. uzatvorenie zmlúv, na základe ktorých spoločnosť nadobudne alebo scudzí hnuteľný 
majetok, pokiaľ hodnota nadobudnutého hnuteľného majetku v jednotlivom prípade 
presiahne hodnotu 150.000,- EUR alebo pokiaľ hodnota scudzovaného majetku 
v jednotlivom prípade presiahne účtovnú hodnotu 150.000,- EUR ; súhlas  dozornej rady sa 
nevyžaduje  ak spoločnosť predá alebo nadobudne hnuteľný majetok s hodnotou 
prevyšujúcou 150.000,- EUR v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného 
dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným dozornou radou  

8. finančné a obchodné transakcie s  hodnotou jednorazového plnenia nad 150.000,- EUR, 
ako aj na opakované plnenia rovnakej alebo príbuznej povahy, ktorých výška v priebehu 
jedného kalendárneho mesiaca súhrne presiahne hodnotu 300.000,- EUR; súhlas  dozornej 
rady sa nevyžaduje ak spoločnosť realizuje finančnú a obchodnú transakciu s vyššou 
hodnotou plnenia v rámci realizácie realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou 
alebo v súlade s investičným plánom odsúhlaseným dozornou radou  

9. zaťaženie majetku alebo akéhokoľvek aktíva alebo ich časti záložným právom, 
predkupným právom, opciou, zabezpečovacím prevodom páva, zmluvou o budúcej zmluve 
alebo akoukoľvek inou ťarchou, ktorá ma podobný obsah a účinky; súhlas  dozornej rady 
sa nevyžaduje  ak spoločnosť zaťaží majetok alebo akéhokoľvek aktíva v rámci realizácie 
realitného projektu odsúhlaseného dozornou radou alebo v súlade s investičným plánom 
odsúhlaseným dozornou radou  

10. založenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo nadobudnutie majetkovej 
účasti v inej obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe, pokiaľ hodnota 
nadobúdanej majetkovej účasti presiahne hodnotu 300.000,- EUR, toto ustanovenie sa 
nepoužije v prípade založenia obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby  priamo 
ovládanej spoločnosťou.  
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11. zrušenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby priamo ovládanej spoločnosťou, 
zánik majetkovej účasti spoločnosti v inej právnickej osobe alebo predaj majetkovej účasti 
spoločnosti v inej právnickej osobe  

 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 8 sa mení a nové znenie je: 
 
8.  Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný 
člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadania 
predstavenstva sa vykonáva pozvánkou  odoslanou poštou alebo vo forme elektronickej pošty 
všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen 
predstavenstva oznámil spoločnosti, aspoň tri (3) pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť 
uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, 
trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky, e-mailom alebo 
faxovou správou. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, 
ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje 
prerokovávaná problematika.  
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 9 sa mení a nové znenie je: 
 
9. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za prijatie 
rozhodnutia hlasovali všetci prítomní členovia predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa 
môže uskutočniť a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadnutia predstavenstva 
a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek 
komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto 
prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.  
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 10 sa mení a nové znenie 
je: 
 
10. Rozhodnutie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva môže byť v mimoriadnych 
prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej 
techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto 
prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 9 tohto článku. Rozhodnutie predstavenstva 
možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia predstavenstva 
upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina 
všetkých členov predstavenstva. Písomné rozhodnutia podpísané všetkými členmi 
predstavenstva, ktorí sa hlasovania zúčastnili vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných 
primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie 
uvedené v zápisnici podľa bodu 11 tohto článku. 
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 16 sa vypúšťa v celom 
rozsahu. 
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA,  body 9 až 19 sa menia a nové 
znenie je: 
 
9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady alebo ktorýkoľvek iný člen 
dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za 6 mesiacov. Zvolanie zasadania dozornej rady sa 
vykonáva pozvánkou  odoslanou poštou alebo vo forme elektronickej pošty všetkým  členom 
dozornej rady predstavenstva na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen 
predstavenstva oznámil spoločnosti, aspoň tri (3) pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť 
uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Dozorná rada  môže prizvať na svoje 
rokovanie členom predstavenstva alebo tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná 
problematika.  
10. Dozorná rada je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov dozornej rady, vrátane predsedu dozornej rady . Rozhodnutie dozornej rady je 
prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina  všetkých členov predstavenstva. Zasadnutie 
dozornej rady sa môže uskutočniť a členovia dozornej rady sa môžu zúčastniť zasadnutia 
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dozornej rady a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie 
alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom dozornej rady počuť 
jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne.  
11. Rozhodnutie dozornej rady prijaté na zasadnutí dozornej rady môže byť v mimoriadnych 
prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej 
techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto 
prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 10 tohto článku. Rozhodnutie dozornej rady 
možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia dozornej rady 
upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina 
všetkých členov dozornej rady.  Písomné rozhodnutia podpísané nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov dozornej rady vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných 
technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici 
podľa bodu 12 tohto článku stanov. 
12. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky 
zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých 
rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté postupom  podľa 
bodu  10 tohto článku v spojení s bodom 11 tohto článku  v čase od predchádzajúceho 
zasadnutia dozornej rady.  
13. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti. 
14.Dozorná rada schvaľuje návrh predstavenstva na výber audítora na overenie  riadnej 
individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej 
účtovnej závierky spoločnosti, štatút predstavenstva a udeľuje predstavenstvu predchádzajúci 
súhlas k uskutočneniu rozhodnutí podľa článku IX, bod 1, písm. o) stanov . 
15. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. 
16. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka 
o zákaze konkurencie. 
17. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o 
výkone funkcie člena dozornej rady musí byť písomná. 
18. Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. 
19. Opodstatnené a preukázané náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza 
spoločnosť.  
 
III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XII DOZORNÁ RADA,  sa dopĺňa o body 20 až 21 
v znení: 
 
20. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva 
a podpredsedu predstavenstva. 
21. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva. 
 
VII. ČASŤ /Záverečné ustanovenia/ Čl. XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, posledný 
odstavec sa mení a nové znenie je:  
 
Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného 
zákonníka ku dňu 29.04.2020. 
 
 
 
Demänovská Dolina 30. marca 2020  
 
 
 
 
Tatry mountain resorts, a.s.     Tatry mountain resorts, a.s.       
Ing. Bohuš Hlavatý, v.r.                 Ing. Jozef Hodek, v.r.        
predseda predstavenstva               člen predstavenstva                            


