
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia 
 

Predstavenstvo 
ZTS INMART a.s., Hečkova 9, 037 75 Martin 

zvoláva riadne valného zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať v Bardejove, 
Duklianska 21, dňa 16.6.2010 o 10,00 hodine s programom: 
 
l. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného 
   zhromaždenia 
2. Výročná správa za rok 2009 – schválenie 
3. Ročná účtovná závierka a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2009 –  
    schválenie a schválenie audítora na rok 2010 
4. Voľba a odvolanie členov orgánov spoločnosti 
5. Zmena stanov spoločnosti 
6. Záver 
 
     Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je deň 
14.6.2010. 
 
     Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy pre rokovanie valného 
zhromaždenia podľa § 184a zákona 513/1991 Zb. a tiež regulované informácie podľa zákona 
429/2002 Z. z. sú zverejnené na internetovej stránke www.ztsinmart.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. l Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty 
a návrhy k rokovaniu valného zhromaždenia spoločnosti ZTS INMART a.s. dňa  

 
 
     Každý akcionár vedený v zozname akcionárov spoločnosti v CDCP SR k rozhodujúcemu 
dňu má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom 
informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných 
spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom  rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na 
ňom návrhy. 
     Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške 
základného imania. 
     Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 
5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať o zvolanie 
mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí, alebo doručiť  
žiadosť o doplnenie programu valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť odôvodnená alebo 
k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie 
programu zvolaného valného zhromaždenie musí byť  doručená najneskôr 20 dní pred 
konaním valného zhromaždenia. 
     Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť v zastúpení na základe písomného 
splnomocnenia. V prípade, že akcionár splnomocní k účasti na valnom zhromaždení člena 
dozornej rady spoločnosti, musia byť súčasťou splnomocnenia aj konkrétne pokyny na 
hlasovanie  o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia.  
     Vzor tlačiva splnomocnenia k zastupovaniu na valnom zhromaždení a oznámenia 
o vymenovaní splnomocnenca, je v prílohe poučenia. 
     Akciová spoločnosť emitovala celkom 11 458 akcií, ISIN: CS0009014857, každú 
v menovitej hodnote 33,19 €. 
     Na každú akciu pripadá pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas. 
 
Prílohy: 

1. Vzor splnomocnenia akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení 
2. Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca 
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2009 
4. Ročná účtovná závierka, návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za 

rok 2009, vrátane príloh 
5. Mená osôb navrhovaných na zvolenie do orgánov spoločnosti 
6. Návrhy na zmenu stanov spoločnosti 
7.  Návrhy znenia uznesení k jednotlivým bodom programu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

„ VZOR“ 
 
                                                                                                                               Príloha č. l 
 
 
Splnomocnenie akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení 
 
Akcionár – Splnomocniteľ 
Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno: 
Bydlisko / sídlo:                                       
Dátum narodenia / IČO: 
Zapísaný v / len pri právnických osobách: 
Konajúci prostredníctvom: 
(ďalej len „Splnomocniteľ“) 
 
Zastúpenie – Splnomocnenec 
Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno: 
Bydlisko / sídlo:                                       
Dátum narodenia / IČO: 
Zapísaný v / len pri právnických osobách: 
Konajúci prostredníctvom: 
(ďalej len „Splnomocnenec“) 
 
     Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. 
Občianskeho zákonníka vykonával v mene a na účet Splnomocniteľa všetky práva 
Splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti ZTS INMART a.s., Hečkova 9, 037 75 Martin, 
IČO 31 562 361, zapísanej v Obchodnom registri venom Okresným súdom v Žiline, odd.: 
Sa, vložka č. 89/L, ďalej len „spoločnosť“ na riadnom valnom zhromaždení, ktoré je 
zvolané na deň 16.6.2010 o 10,00 hodine, do sídla spoločnosti  SB INMART, a.s., 
Duklianska 21, Bardejov. 
     Splnomocnenec je oprávnený na valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré 
právny poriadok SR priznáva akcionárovi spoločnosti, najmä hlasovať, podávať návrhy, 
požadovať informácie. 
     Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania zvolaného valného zhromaždenia. 
 
V dňa 
                             
                                                                                                  ................................... 
                                                                             Splnomocniteľ (úradne overený podpis) 
 
Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam. 
 
                                                                                                    ................................... 
                                                                              Splnomocnenec , podpis 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                              Príloha č. 2 
 

Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca 
 

     V zmysle § 184a ods. 2, písm. f Obchodného zákonníka spoločnosť prijíma oznámenie 
o vymenovaní splnomocnenca, resp. o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 
splnomocnenca k účasti na valnom zhromaždení na emailovej adrese: ztsinmart@ztsinmart.sk 
najneskôr do 15.00 hodiny   dňa pred konaním valného zhromaždenia. 
 
     Splnomocnenec odovzdá plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára – 
splnomocniteľa pri prezentácii, rovnako aj oznámenie o zmene udeleného splnomocnenia, 
resp. odvolanie splnomocnenca, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     
 
                                                                                                                             Príloha č. 3 
 
 
 
 
 
 

                                   VÝROČNÁ  SPRÁVA 
                                       ZTS INMART a.s. Martin  
                                                     za rok 2009 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Milan Albert, výkonný riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.   Základné údaje o spoločnosti 
 
Obchodné meno:  ZTS INMART a.s. 

Sídlo:    Hečkova 9, 037 75  Martin 
Dátum založenia:  1. 5. 1992 na čas neurčitý 
IČO:    31 562 361 

a. IČ DPH:   SK2020401130    
b. Zaregistrovaná:  Obchodný register Okresného súdu Žilina 

    Oddiel: Sa, vložka č. 89/L 
 
Základné imanie:  380 291,02 EUR 
 
 
Predmet činnosti:   
-   sprostredkovanie obchodu 
-   výskum a vývoj 
-   výskum trhu a verejnej mienky 
-   podnikateľské poradenstvo 
-   vedenie účtovnej evidencie 
-   leasing spojený s financovaním 
-   prenájom strojov a zariadení bez obsluhy 
 
 
Orgány spoločnosti: 
 
Predstavenstvo:  František Zvrškovec - predseda                   
                                     Ing. Milan Albert - člen, výkonný riaditeľ 
    Ing. Marián Novosad  - člen 
 
 
Dozorná rada:                         Ing. Ján Vojtko, CSc.  - člen 
    Ing. Miroslav Kollár   - člen 
    Ing. Alica Dostálová  - člen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Vývoj a stav spoločnosti  

 
 
Vývoj hospodárenia spoločnosti ZTS INMART a.s. 
 Výkaz ziskov a strát v EUR  Rok 2007  Rok 2008  Rok 2009 
I. Tržby z predaja tovaru    
A Náklady vynalož.na obstar. predan. tovaru    
 Obchodná marža    
II. Výroba  53608 42787 19146 
B Výrobná spotreba 20348 37775 17912 
 Spotreba mat.,ener.a ostat.nesklad.dod. 9825 7403 5214 
 Služby 10522 30372 12698 
 Pridaná hodnota 33260 5012 1234 
C Osobné náklady 39036 41127 51456 
 Mzdové náklady 29941 31136 47385 
 Odmeny členom org. spoločnosti 0 0 0 
 Náklady na sociálne poistenie 8464 9427 3716 
 Sociálne náklady 631 564 355 
D Dane a poplatky 996 398 296 
E Odpisy dlhod.nehm. a dlhod.hmot. majetku 28978 10522 10251 
III. Tržby z predaja dlhod. majetku a mat.    
F Zostat. cena predan.dlhod. maj. a mat.    
I Použ,a. zruš.rez.do výn.z hosp.čin.a 

účtov.vzniku kompl.nákl.bud.období 
3784   

G Tvorba rez. na hospod.čin. a zúčtov. 
komplex.nákl.bud.období 

3784   

V Zúčt. a zruš.oprav. položiek do  výnosov 
z hospod. činnosti 

   

H Tvorba oprav.pol. do nákladov na hosp.čin. 830   
VI. Ostatné  výnosy z hospod.čin. 13444   
I Ostatné náklady na hosp.činnos 13775 631 459 
  

Výsl.hospod. hospodárskej činnosti 
-36912 -47666 -61228 

VII. Tržby z predaja cen. pap. a podielov  6970  
K Predané cenné papiere a vklady  6970  
IX. Výnosy z dlhod. fin. majetku  32530  
X. Výnosy z krátkod. finanačný  majetok    
L                Tvorba a zúčt.opr.pol.k fin. majetku    
XII. Výnosové úroky 2589 7933 5147 
N Nákladové úroky 199   
XIII. Kurzové zisky    
O. Kurzové straty    
XIV. Ostatné  výnosy z fin. čin.  133  
P. Ostatné náklady na fin. čin. 929 1859 1888 
 Výsledok 

hospodárenia z fin. 
činnosti 

4415 38737 3259 

 Výsledok z hospod. z bežnej čin. pred zdan. -32497 -8929 -57969 
 Daň z príjmov z bežnej činnosti  166 299 197 
 Daň z príjmov za bežnej činnosti splatná    
 Daň z príjmov za bežnej činnosti odložená 166 299 197 
 Výsledok hospod. z bežnej činnosti po zdan. -32663 -9228 -58166 
XVIII. Mimoriadne výnosy    
U Mimoriadne náklady    
 Výsledok  hospod. z mim. činnosti 0 0 0 
     
 Výsled. hospod. za účtov. obdobie po zdan. -32663 -9228 -58166 
 



 
 

Majetková súvaha spoločnosti v € Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 
1.     
2. Spolu majetok 484167 363341 301264 

A Pohľadávky za upísané vlastné imanie    
B Neobežný majetok 257286 121689 111433 
B.1 Dlhodobý nehmotný majetok - súčet    
B.2 Dlhodobý hmotný majetok - súčet 150966 24099 13843 
 Pozemky 31833   
 Stavby 16365   
 Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí 102768 24099 13843 
 Ostatný dlhod. hmotný majetok    
 Opravná položka k nadobudnut. majetku    
B.3 Dlhodobý fin. majetok súčet 106320 97590 97590 
 Podielové cenné papiere a podiely 

v ovládanej osobe 
43484 36513 36513 

 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti 
s podstatným vplyvom 

27219 27219 27219 

 Ostatné dlhod. cenné papiere a podiely 35617 33858 33858 
C  Obežný majetok 226316 240590 189370 
C.1 Zásoby súčet  33  
C.2 Dlhodobé pohľadávky súčet    
C.3 Krátkodobé pohľadávky súčet 156476 197870 188446 
 Pohľadávky z obchodného styku 37410 44779 34273 
 Daňové pohľadávky 398 564  
 Iné pohľadávky 118668 152527 154173 
C.4 Finančné účty súčet 69840 42687 924 
 Peniaze 432 2622 59 
 Účty v bankách 69408 40065 865 
D Časové rozlíšenie 564 1062 461 
 Náklady budúcich období 398 796 461 
 Príjmy budúci období 166 266  
 
 

    

Spolu vlastné imanie a záväzky 484167 363341 301264 
A Vlastné imanie 376054 353349 295176 
A.1 Základné imanie 380336 380336 380291 
A.2 Kapitálové fondy    
A.3 Fondy zo zisku súčet      49658 49691 49737 
 Zákonný rezervný fond 49658 49691       49737 
 Štatutárne a ostatné fondy    
A.4 Výsledok hospodárenia min.  rokov -50455 -67450 -76686 
 Nerozdelený zisk  minulých rokov    
 Neuhradená strata  minulých rokov -50455 -67450 -76686 
A.5 Výsl.hospodárenia za  účt. obdobie -32663 -9228 -58166 
B Záväzky 137290 9992 6088 
B.1 Rezervy 3784 2722 1422 
 Rezervy zákonné  2722 1422 
 Krátkodobé rezervy 3784   
B.2 Dlhodobé záväzky súčet 127365 963 702 
B.3 Krátkodobé záväzky súčet 6141 6307 3964 
 Záväzky z obchodného styku 1560 2390 3147 
 Nevyfakturované dodávky 100 531  
 Záväzky voči spoločníkom a združeniu    
 Záväzky voči zamestnancom 498 465  
 Záväzky zo soc. zabezpeč. 896 1129 53 
 Daňové záväzky a dotácie 1726 1759 566 
 Ostatné záväzky 1361 33 198 
B.4 Bankové úvery a výpomoci    
C Časové rozlíšenie    
 Výdavky budúci období    
 Výnosy budúcich období    
 
 
 



 
 

 
Účtovná závierka spoločnosti za účtovné obdobie  roku 2008 v rozsahu: 

- Výkaz ziskov a strát 
- Súvaha 
- Poznámky k účtovnej závierke 
- Prehľad peňažných tokov 

tvorí neoddeliteľnú prílohu výročnej správy. 
Správa audítora k účtovnej závierke nebola k zákonom stanovenému termínu zverejnenia 
ročnej finančnej správy ešte vyhotovená. 
 
    
      a) Spoločnosť prešla postupnými zmenami v rozhodujúcich činnostiach jej predmetu a 
          v súčasnosti vykonáva najmä: 

- podnikateľské poradenstvo a v rámci toho správu majetku iných spoločností 
- správu portfólia spoločností  z jej majetkovej účasti, výkon práv spoločníka.  

Spoločnosť nemá zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a vlastnou činnosťou  
prakticky neovplyvňuje životné prostredie. 

 
b) Po skončení účtovného obdobia nenastali nijaké udalosti osobitného významu. 
c) V období do konca účtovného obdobia neočakávame nijaké zásadné zmeny vo vývoji 

spoločnosti okrem očakávaných zmien v oblasti racionalizácie zabezpečenia činnosti 
spoločnosti ako dôsledku poklesu tržieb z titulu hospodárskej krízy. 

d) Spoločnosť toho času nevykonáva činnosti v oblasti výskumu a vývoja. 
e) Spoločnosť nenadobudla nijaké vlastné akcie, dočasné listy, ani obchodné podiely 
f) Spoločnosť nepredkladá nijaké nové návrhy na zásadné vyrovnanie strát z minulých 

období, stratu z roku 2009 navrhuje viesť na účte strát z minulých období. 
g) Údaje podľa osobitných predpisov spoločnosť nepredkladá. 
h) Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 
 
     Vzhľadom na charakter činnosti spoločnosti sú poskytnuté údaje a informácie dostatočné  
     pre  posúdenie aktív a pasív spoločnosti. 
 
3.  Správa a riadenie spoločnosti: 
 
a)  Spoločnosť vzhľadom na súčasný charakter rozhodujúceho predmetu činnosti nevydala  
     kódex o riadení spoločnosti 
 
b)  Spoločnosť je riadená štatutárnym orgánom – predstavenstvom a ním splnomocneným 
     výkonným riaditeľom – prokuristom, pričom všetky právne úkony scudzovania nehnuteľ- 
     ného majetku spoločnosti patria v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti výlučne do 
    kompetencie štatutárneho orgánu. 
 
c)  Spoločnosť vo svojej činnosti uplatňuje zásady jednotného – rovnakého prístupu ku  
     všetkým zákazníkom, ktorým poskytuje zrovnateľný druh a úroveň služieb a pri svojej  
     činnosti, vzhľadom na jej charakter, neuplatňuje nijaký formalizovaný kódex. 
 
d)  Vnútorná kontrola správy a riadenia spoločnosti sa vykonáva prostredníctvom orgánov 



     spoločnosti, predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti. 
 
e)  Valné zhromaždenie spoločnosti s kompetenciami vymedzenými Obchodným zákonníkom  
     a Stanovami spoločnosti zasadá minimálne jedenkrát za rok a prerokúva všetky otázky  
     spadajúce do jeho pôsobnosti. 
     S emitovanými akciami nie sú spojené nijaké osobitné práva. Akcia spoločnosti   
     predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a Stanov  
     spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti 
     s likvidáciou. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení spoločnosti. 
     Valné zhromaždenie spoločnosti k výsledkom hospodárenia za rok 2009, schváleniu 
     účtovnej závierky za rok 2009 a plánovaným aktivitám v roku 2010 zatiaľ nebolo zvolané. 
              
 
f)  Predstavenstvo spoločnosti je trojčlenné a v prebiehajúcom funkčnom období sú jeho 
    členmi: František  Zvrškovec 
                 Ing. Milan Albert 
                 Ing. Marian Novosad 
    Predstavenstvo nemá osobitné výbory. Priebežne sleduje činnosť spoločnosti a na svojich 
    zasadnutiach prijíma rozhodnutia o ďalšom pôsobení. 
    V roku 2009 zasadalo k prerokovaniu plnenia plánu aktivít na rok 2009, rozhodnutiam o 
    nakladaní s majetkom spoločnosti a rozhodnutiam o personálnom zabezpečení činnosti  
    spoločnosti. 
 
4. Ďalšie údaje o spoločnosti: 
 
a) Na základné imanie spoločnosti vo výške 380 291,02 € (11 458 000 Sk) bolo pri vzniku  
    spoločnosti emitovaných 11 458 kmeňových akcií zaknihovaných na doručiteľa, ktoré boli 
    všetky v procese kupónovej privatizácie a formovania trhu cenných papierov zaradené 
    na obchodovanie na regulovanom trhu s identifikačným číslom ISIN CS0009014857. 
    
    Vlastníctvo akcií zakladá právo účasti na riadení spoločnosti, podiel na zisku a právo na  
    podiel na likvidačnom zostatku pri  likvidácii spoločnosti, ktoré si akcionár uplatňuje  
    v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov spoločnosti. 
    Spoločnosť neemitovala nijaké akcie, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom 
    trhu.     
 
b) Spoločnosti nie sú známe nijaké obmedzenia prevoditeľnosti emitovaných akcií. 
 
c) Podľa stavu ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. 28.5.2009, dosiahli kvalifikovanú  
    účasť na základom imaní spoločnosti akcionári: 
    SEAFLY a.s. Bratislava                           17,34 % 
    KOIN Bratislava s.r.o., Bratislava            12,77 % 
    UHORSKO a.s. Bratislava                       19,98 %. 
     
d) Stanovy spoločnosti neurčujú nijaké osobitné práva kontroly nijakému majiteľovi jej 
    cenných papierov. 
 
e) Hlasovacie práva majiteľov akcií nie sú ničím obmedzené a riadia sa výškou podielu  
   nominálnych hodnôt akcií vo vlastníctve akcionára na základnom imaní spoločnosti. 
 



f) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by 
    mohli viesť k akýmkoľvek obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov, či  
    obmedzeniam hlasovacích práv. 
 
g) Pre menovanie a odvolanie členom štatutárneho orgánu sú v Stanovách zakotvené postupy 
    určené Obchodným zákonníkom. 
     
    Členov štatutárneho orgánu – predstavenstva odvoláva a volí valné zhromaždenie  
    jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, funkčné obdobie členov 
    predstavenstva je päť rokov. 
    Návrh kandidátov na voľbu za členov predstavenstva  - akcionárov spoločnosti 
    predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo. 
    Zmenu stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti kvalifikovanou  
    dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V pozvánke na valné  
    zhromaždenie, zverejnenej v tlači v 30-dňovej lehote pred konaním valného zhromaždenia  
    je definovaný návrh zmeny. O priebehu schvaľovania zmeny stanov valným  
    zhromaždením sa spisuje notárska zápisnica. 
 
 
h) Právomoci štatutárneho orgánu sú definované Obchodným zákonníkom a právomoci  
   rozhodovania o vydaní či spätnom odkúpení akcií spadajú do pôsobnosti valného 
   zhromaždenia. 
    
   Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať  
   v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred 
   súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje  
   o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami 
   vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä: 
   a/ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, 
   b/ vykonáva zamestnávateľské práva, 
   c/ zvoláva valné zhromaždenie, 
   d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 
   e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu, 
   f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných 
       kníh a ostatných dokladov spoločnosti, 
    g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti, 
    h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 
        l. návrhy na zmeny stanov  
        2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov 
        3.ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane 
           určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, prípadne návrh na úhradu strát                          
        4.návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti 
        5.návrh na odmeňovanie členov  dozornej rady, 
           i/ informuje valné zhromaždenie o: 
              1.výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za  
                 predchádzajúci rok 
              2.obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním  
                 pripomienok dozornej rady. 
 
 



 
     Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť 
     zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých 
     prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda. 
 
i) Spoločnosti nie sú známe nijaké dohody, ktoré by nadobudli účinnosť, alebo ktorých 
   platnosť  by skončila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov. 
 
j) Spoločnosť neeviduje nijaké dohody medzi ňou a členmi orgánov týkajúce sa  
    poskytovania náhrad pri ukončení funkcie. Na výkon činnosti má uzavreté dohody  
   o činnosti a stanovenú odmenu za výkon prokúry, ktorá neobsahuje nijaké záväzky voči 
   prokuristovi pri ukončení funkcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Milan Albert, člen predstavenstva, výkonný riaditeľ  
                    
Helena Stachová, ekonomické informácie, účtovníctvo                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























                                                                                                                         Príloha č. 4 

 

 

 

 

                                      ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
A NÁVRH NA VYROVNANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 

                                                                ZA ROK 2009 
 

 

 

 

 

 
Podklad pre zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ZTS INMART a.s. Martin, ktoré sa koná dňa 
16.6.2010 v Bardejove 
 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. M. Albert, výkonný riaditeľ 

 

Predkladá:    Predstavenstvo ZTS INMART a.s. Martin 

 

 

 

 

 
                                                                              Jún 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Ročná  účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s. za rok 2009 bola vykonaná  

spôsobom a v termínoch  stanovených príslušnými predpismi pre zúčtovacie obdobie. 

 

 

 

 

1. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2009 

 

Hospodársky výsledok spoločnosti je doložený výkazom ziskov a strát – súčasť výročnej 

správy, 

 

Návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku: 
 

Hospodársky výsledok účtovný 

- strata :                                                57 968,30 € 

Daň z príjmu odložená :                                   196,56                          

Daň z príjmu splatná:                0 

 

     

Výsledok hospodárenia za  

účtovné obdobie                                  

- strata:                              58 164,86 € 

 

Návrh: 

Stratu vo výške 58 164,86  € zaúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov. 

 

 

 

 

2. Majetková súvaha k 31.12.2009 

 

Súvaha tvorí prílohu výročnej správy. 

 

 

 

3. Auditorskú správu k ročnej účtovnej závierke vypracoval  dňa  14.5.2010 

      Ing. František Rovný, audítor, licenčné  číslo 150 a tvorí prílohu č. 1  tejto správy. 

 

 

 

 

 

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu: 
 
- schváliť účtovnú závierku za rok 2009 

- stratu vo výške 58 164,86 € zaúčtovať na účet Neuhradená strata minulých rokov. 



 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                         Príloha č. 5 

 

 

 

 

Mená osôb navrhovaných na zvolenie do orgánov spoločnosti ZTS INMART, a.s. Martin 

 

 

 

Predstavenstvo: František Zvrškovec 

   Ing. Miroslav Kollár 

   Ing. Juliana Gemesiová 

 

 

Dozorná rada:  Ing. Alica Dostálová 

   Ing. Marian Novosad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Príloha č. 6 

 

Návrhy na zmenu stanov spoločnosti 

 

     V súvislosti so zapracovaním ustanovení Obchodného zákonníka zmenených zákonom 

487/2009 Z. z. a 492/2009 Z. z. do stanov spoločnosti a v súlade s potrebou racionalizácie 

výkonu činnosti spoločnosti ZTS INMART a. s. navrhuje predstavenstvo vykonať nasledovné 

zmeny v Stanovách ZTS INMART a.s., Hečkova 9, 037 75  Martin, schválených valným 

zhromaždením dňa 28.6.2002 a upravených na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 

8.1.2009 o premene majetkových hodnôt v súvislosti so zavedením meny euro v SR. 

 

1.  Čl. V, bod 3 znie: 

3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení sám alebo v zastúpení 

prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení 

splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom  akcionára, 

plnomocenstvo musí byť odovzdané zapisovateľovi pre účely evidencie .Ak sa akcionár, 

ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane 

bezpredmetným a pri prezentácii odovzdá odvolanie splnomocnenca. Plnomocenstvo  platí 

len na jedno valné zhromaždenie. 

 

Hlasovanie korešpondenčné a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov sa 

v spoločnosti neuplatňuje. 

 

2. Čl. VII., bod 4 znie: 
 

4./ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak: 

a) o tom rozhodne predchádzajúce valné zhromaždenie 

b) požiadajú o to akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 

    5% základného imania a to doporučeným listom akcionára s uvedením záležitostí, ktoré 

    žiadajú na valnom zhromaždení prerokovať so zdôvodnením žiadosti alebo návrhom 

    uznesenia valného zhromaždenia k predmetnej záležitosti 

c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania alebo, že je po dobu dlhšiu ako 

    tri mesiace  platobne neschopná  

    Predstavenstvo doplní program už zvolaného valného zhromaždenia, ak žiadosť podľa 

    bodu 4 b) bude doručená spoločnosti najneskôr 20 dní pred konaním valného 

     zhromaždenia. 

 

3.  Čl. VIII, bod 5 e) znie: 

 

5./  O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa robí zápisnica, ktorá musí obsahovať: 

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 zhromaždenie s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode 

    programu valného zhromaždenia 

f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady ak o to 

    protestujúci požiada. 



 

 

 

 

Zápisnica tiež obsahuje údaj o: 

g) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

h) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 

i) celkovom počte odovzdaných platných hlasov 

j) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte  

   akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania. 

 

4.  Čl. VIII, bod 8 znie: 

 

8/ Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho     

konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení   

overovatelia. 

 
5.  Čl. IX, bod 3 znie: 

 

3/ Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 

a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak 

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť 

základné imanie podľa § 210 a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných 

dlhopisov 

c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí a 

odvoláva dozorná rada (§ 194 ods. 1) 

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami,  

      s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 

e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém 

f) rozhodnutie o premene akcií vydaných  ako listinné cenné papiere na zaknihované 

cenné papiere a naopak 

g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy 

h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie 

o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou 

i) schvaľovania pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, 

že pravidlá odmeňovania schvaľuje dozorná rada 

j) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti 

podniku 

k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon, alebo stanovy zahŕňajú 

do pôsobnosti valného zhromaždenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Čl. X, bod 3 sa doplňuje a znie: 

 

3/ Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení, splynutí a  

rozdelení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných  

záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na 

rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa 

vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastniacich tieto akcie. 

     Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie 

rozhodnutia valného zhromaždenia o skončené obchodovanie na burze s akciami 

spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou 

akciovou spoločnosťou. 

 

 

7.  Čl. XI, bod 1, po doplnení ods. h – 3 znie: 

    

1/ Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať 

v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, 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/ vykonáva zamestnávateľské práva, 

c/ zvoláva valné zhromaždenie, 

d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia, 

e/ rozhoduje o použití rezervného fondu a sociálneho fondu, 

f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a 

   ostatných dokladov spoločnosti, 

g/ schvaľuje organizačný poriadok a interné normy spoločnosti, 

h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie: 

1. návrhy na zmeny stanov 

2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov 

3. riadnu individuálnu  účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh 

na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend 

a tantiém, návrh na vyrovnanie strát  

4. návrh na zrušenie, rozdelenie a splynutie spoločnosti 

5. návrh na odmeňovanie členov  dozornej rady, 

i/ informuje valné zhromaždenie o: 

1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok 

2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok 

dozornej rady. 

 

8.  Čl. XII, bod 10 znie: 

 

10./ Dozorná rada navrhuje audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky. 

 

9.  Čl. XIV: 

 bod 1 znie: 



 

1./ Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi 

účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje 

overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom. 

 

bod 3 znie: 

 

3./  Akciová spoločnosť je povinná zverejňovať výročné správy a regulované informácie 

podľa osobitných predpisov. 

 

10.  Čl. II, bod 2 znie: 

2./ Sídlo spoločnosti: T. G. Masaryka 1, 940 48  Nové Zámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                         Príloha č. 7 

                                                             Návrhy znenia uznesení 

k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia 

 

 

K bodu 1: Otvorenie, výsledky  prezentácie prítomných akcionárov a voľba orgánov 

                 valného zhromaždenia 

 

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie výsledky prezentácie: 

Na valnom zhromaždení je prítomných          akcionárov , ktorí disponujú celkom 

hlasmi, čo predstavuje            % na počte hlasov pripadajúcich na základné imanie 

spoločnosti. 

Valné zhromaždenie schválilo zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia: 

Predseda:   František Zvrškovec 

Zapisovateľ: 

Overovatelia zápisnice: 

Skrutátor: 

 

K bodu 2: Výročná správa za rok 2009 – schválenie 

 

Uznesenie: 

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti ZTS INMART a.s. za rok 2009. 

 

K bodu 3: Ročná účtovná závierka a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku  

                spoločnosti ZTS INMART a.s. za rok 2009 

 

Uznesenie: 

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009, vykázanú 

stratu v čiastke          € spoločnosť zaúčtuje na účet neuhradenej straty minulých rokov.  

Za audítora na rok 2010 schválilo pána Ing. Františka Rovného, číslo licencie 150. 

 

K bodu 4: Voľba a odvolanie členov orgánov spoločnosti 

 

Uznesenie: 

 

A. Valné zhromaždenie odvolalo z funkcie: 

- člena predstavenstva :  

  dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 

- člena dozornej rady: 

  dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 

 

B. Valné zhromaždenie schválilo do funkcie: 

- člena predstavenstva. ( meno, priezvisko, r.č., bydlisko) 

   ktorého poverilo súčasne funkciou predsedu predstavenstva odo dňa konania  

   valného zhromaždenia, t.j. 

- člena dozornej rady: 

  odo dňa konania dozornej rady. t.j. 



 

 

K bodu 5: Zmena stanov spoločnosti 

 

Uznesenie: 

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti ZTS INMART a.s. Martin, IČO 

31 562 361 tak, že zrušilo znenie stanov zo dňa 28.6.2002 a prijalo  nové znenie stanov, ktoré 

tvorí neoddeliteľnú prílohu notárskej zápisnice z valného zhromaždenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


