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Uverejnenie výsledkov hlasovania 

na riadnom valnom zhromaždení 

akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 12.04.2014 

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 Bc. Zuzanu Francistyovú, za overovateľov 

zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Andreja Devečku a Ing. Jozefa Hodeka a za osoby         

poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia  Ing. Petera Jaroša, Ing. Ivana Bušovského,  

Ing. Jaroslava Paľu, Ing.  Martina Kövera, Dorotu Jarošovú  a Bc. Timeu Bačovú.“ 

     
 
 

Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 878 354 ks a 57,823 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,998 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých 

hlasov,  čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov,  čo predstavuje 

0,000 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 52 ks a 0,000 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,001 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,824 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 878 379 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 878 379 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 12. apríla 2014 v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.“ 

     
 

 

Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 874 888 ks a 57,772 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,908 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 491 ks a 0,052 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje 0,090 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov,  čo predstavuje 

0,000 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 52 ks a 0,000 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,001 % 

prítomných hlasov.  
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Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,824 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 878 379 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 878 379 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 2013; 

(ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 

01.11.2012 a končiacom 31.10.2013 vo výške 5.711.806,-€ a to tak, že časť zisku dosiahnutého 

v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013 vo výške 571.180,60 € sa 

použije na doplnenie rezervného fondu a časť zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajú-

com 01.11.2012 a končiacom 31.10.2013 vo výške 5.140.625,40€ € sa prevedie na účet Nerozde-

lený zisk minulých období.“ 
 

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 877 184 ks a 57,806 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,967 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 460 ks a 0,006 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje 0,011% prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých hlasov, čo predstavuje 

0,000 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 787 ks a 0,011 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,020 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,813 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 877 644 ks  

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 877 644 ks 
 
 

Uznesenie č. 3 prijaté.  

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.4 riadneho valného zhromaždenia :  

 

 

    

 „ Riadne valné zhromaždenie na základe odporučenia Výboru pre audit 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 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2014                

v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s. a audítorskou            

spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.“  
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Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 877 482 ks a 57,810 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,975 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých 

hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 50 ks a 0,000 % všetkých hlasov,  čo predstavuje 

0,001 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 899 ks a 0,013 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,023 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,811 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 877 532 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 877 532 ks 
 

Uznesenie č. 4 prijaté. 
 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :  
 

 

„ Riadne valné zhromaždenie  

      

           (i) volí Ing. Igora Rattaja, nar. 02.01.1971, r.č. 710102/6273,  trvale bytom Drotárska cesta 

6166/94, 81102 Bratislava  za člena dozornej rady s dňom vzniku funkcie dňa 30.06.2014 

 

         (ii) schvaľuje v súlade s ust. § 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 Drotárska cesta 6166/94, 81102 Bratislava v znení,  ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“. 

 
 

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 832 379 ks a 57,138 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 98,812 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých 

hlasov, čo predstavuje 0,000% prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 45 153 ks a 0,673 % všetkých hlasov,  čo 

predstavuje 1,164 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 899 ks a 0,013 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,023 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,811 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 877 532 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 877 532 ks 
 

Uznesenie č. 5 prijaté. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :  

 

     „Riadne valné zhromaždenie odvoláva Jiřího Uvíru, nar. 19.01.1974, r.č. 740119/5417, trvale     

bytom 110 00 Praha 1, Národní 416/37 z funkcie člena dozornej rady. Odvolanému členovi dozornej 

rady zaniká funkcia dňom prijatia tohto uznesenia“. 
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Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 829 874 ks a 57,100 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 98,748 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 0 ks a 0,000 % všetkých 

hlasov, čo predstavuje 0,000 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 47 658 ks a 0,710 % všetkých hlasov, čo 

predstavuje 1,228 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 899 ks a 0,013 % všetkých hlasov, čo predstavuje  0,023 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,811 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 877 532 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 877 532 ks 

 
 

Uznesenie č. 6 prijaté. 

 
 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.7 riadneho valného zhromaždenia :  

 

 

                  

     „Riadne valné zhromaždenie 

 - volí Adama Tomisa, nar. 14.01.1982, rč. 820114/0200,  trvale bytom 106 00 Praha 10, Zvonkova 

3048/2 za  člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady vzniká funkcia dňom prijatia tohto 

uznesenia 

 - schvaľuje v súlade s ust. § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spo-

ločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Adamom Tomisom, nar. 14.01.1982, rč. 

820114/0200,  trvale bytom 106 00 Praha 10, Zvonkova 3048/2 v znení,  ktoré tvorí prílohu tohto 

uznesenia“. 

 
 

Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 831 609 ks a 57,126 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 98,792 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 100 ks a 0,001 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 45 743 ks a 0,681% všetkých hlasov, čo 

predstavuje 1,179 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 979 ks a 0,014 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,025 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 57,810 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 877 452 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 877 452 ks 
 

 

Uznesenie č. 7 prijaté. 

 
 


