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Uverejnenie výsledkov hlasovania 

na riadnom valnom zhromaždení 

akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 25.04.2015 

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. Ivana Bušovského,  Ing.  Martina Kövera, Matúša 
Bušovského, Ivanu Kesselovú a Eriku Hančárovú.“  
 
 
 

Za prijatie predloženého návrhu  hlasovali akcionári  s počtom akcií  1 930 095 ks a 28,776 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,951 % 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 945 ks a 0,014 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,048 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  28,766 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 1 930 095 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1 930 095 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 25. apríla 2015 v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská 
Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry .“ 
 
 

 

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 1 924 581 ks a 28,694 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje  50,459 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 5 437 ks a 0,081 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje 0,142 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 250 ks a 0,003 % všetkých hlasov,  čo 

predstavuje 0,006 % prítomných hlasov.  
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Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 1 883 869 ks a 28,087 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  

49,391 % prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:  28,779 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 1 930 268 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1 930 268 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 2014; 
(ii) návrh predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku 

začínajúcom 01.11.2013 a končiacom 31.10.2014 vo výške 225.254,-€ ( slovom 
Dvestodvadsaťpäťtisícdvestopäťdesiatštyri EUR)  a to tak, že celá strata vo 
výške 225.254,-€ ( slovom Dvestodvadsaťpäťtisícdvestopäťdesiatštyri EUR)  sa 
vysporiada zaúčtovaním na účet „Neuhradených strát minulých období“.“  

 
 

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií  3 812 230 ks a 56,837 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,950 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 290 ks a 0,004 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,007 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 186 ks a 0,002 % všetkých hlasov,  čo 

predstavuje 0,004 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií  1 431 ks a 0,021 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,037 

% prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,844 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 812 706 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 812 706 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 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky k 31. októbru 2015 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 3 813 206 ks a 56,852 % 

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 250 ks a 0,003 % všetkých hlasov,  čo 

predstavuje 0,006 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 681 ks a 0,010% všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,017 % 

prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,856 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 813 456 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 813 456 ks 
 

Uznesenie č. 4 prijaté. 
 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.5 riadneho valného zhromaždenia :  
 

 
                  
     „Riadne valné zhromaždenie odvoláva Borisa Kollára, nar. 14.08.1965, r.č. 

650814/6810, trvale     bytom 811 03 Bratislava, Palisády 9 z funkcie člena dozor-
nej rady. Odvolanému členovi dozornej rady zaniká funkcia dňom prijatia tohto 
uznesenia“. 

      
 

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií  3 810 968 ks a 56,819 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje 99,916 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 1 352 ks a 0,020 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje 0,035 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 705 ks a 0,010 % všetkých hlasov,  čo 

predstavuje 0,018 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 1 112 ks a 0,016 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,029 

% prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,849 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 813 025 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 813 025 ks 
 

Uznesenie č. 5 prijaté. 

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.6 riadneho valného zhromaždenia :  

 

                 „ Riadne valné zhromaždenie  
      

           (i) volí  PhDr. Martina Kopeckého, MSc., CFA , nar. 13.3.1981, r.č. 
8103130024, trvale bytom Na Šmukýřce 35, Praha 5, 150 00 Česká republika za 
člena dozornej rady s dňom vzniku funkcie dňa prijatia tohto uznesenia. 

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

funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady  PhDr. Martinom 
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Kopeckým  MSc., CFA,  nar.  13.3.1981, r.č. 8103130024, trvale  bytom Na Šmukýř-
ce 35, Praha 5, 150 00 Česká republika v znení,  ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia“. 

 

 

 

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 3 767 891 ks a 56,176 % 

všetkých hlasov, čo predstavuje  98,787 % prítomných hlasov. 

Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári  s počtom akcií 796 ks a 0,011 % 

všetkých hlasov,  čo predstavuje 0,020 % prítomných hlasov.  

Hlasovania sa zdržali akcionári s počtom akcií 44 284 ks a 0,660 % všetkých hlasov,  čo 

predstavuje 1,161 % prítomných hlasov.  

Nehlasovali akcionári  s počtom akcií 1 166 ks a 0,017 % všetkých hlasov,  čo predstavuje  0,030 

% prítomných hlasov.  

 

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,848 % 

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 3 812 971 ks 

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 3 812 971 ks 

 
 

Uznesenie č. 6 prijaté. 

 

 


