Valné zhromaždenie prijalo
U z n e s e n i e č. 4:
VZ ML Košice a.s. berie na vedomie
- odporúčania a návrhy dozornej rady pre valné zhromaždenie vyplývajúce zo Zápisu zo
zasadnutia dozornej rady dňa 6.4.2017
VZ ML Košice a.s. schvaľuje
- odmenu predsedovi dozornej rady spoločnosti Ing. Jurajovi Briškárovi vo výške 343 €, členovi
dozornej rady MUDr. Jánovi Sekáčovi vo výške 172 €, členovi dozornej rady Ing. Františkovi
Belimu výške 172 €, členovi dozornej rady JUDr. Ing. Ottovi Briximu výške 172 € a členovi
dozornej rady Rastislavovi Nagyovi vo výške 172 €. Odmena je priznaná po vyhodnotení
hospodárskych výsledkov obchodnej spoločnosti za rok 2016 v súlade s Rámcovými pravidlami
pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta,
platnými v roku 2016 s účinnosťou od 1.4.2015, ako aj v súlade s čl. 4, bod 4.6 zmlúv o výkone
funkcie predsedu a členov dozornej rady. Odmena sa vypláca z finančných prostriedkov
obchodnej spoločnosti.
Počet hlasov za uznesenie:
Počet hlasov proti uzneseniu:
Zdržal sa hlasovania:

100 %
0
0

K bodu 5
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016
Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi návrh predstavenstva spoločnosti na
schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016.
Valné zhromaždenie prijalo
U z n e s e n i e č. 5:
VZ ML Košice a. s. schvaľuje bez výhrad predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku
k 31. 12. 2016 s nasledovnými vybranými hlavnými ukazovateľmi:
1. Investičná činnosť
Obstaranie dlhodobého majetku z vlastných zdrojov
2.Bežná činnosť
Výnosy celkom vo výške
Náklady celkom vo výške
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk)
Daň z príjmov PO – splatná
Daň z príjmov PO – odložená (daňová pohľadávka)
Zisk po zdanení (použiteľný):
Počet hlasov za uznesenie:
Počet hlasov proti uzneseniu:
Zdržal sa hlasovania:

508 727,87 €
5 163 810,99 €
- 5 000 848,06 €
+162 962,93 €
-55 596,07 €
+16 964,33 €
124 331,19 €

100 %
0
0
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K bodu 6
Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi návrh na rozdelenie zisku za rok 2016, ktorý
predniesol v rámci bodu č. 2.
Ing. Pavol Lazúr – splnomocnený zástupca jediného akcionára na VZ prezentoval pozmeňujúci
návrh na rozdelenie zisku za rok 2016.
Valné zhromaždenie prijalo
U z n e s e n i e č. 6:
VZ ML Košice a.s. schvaľuje rozdelenie zisku takto:
Rozdelenie zisku vo výške
Prídel do sociálneho fondu ML Košice a.s.
Prídel do investičného fondu ML Košice a.s.
Výplata dividend jedinému akcionárovi
Počet hlasov za uznesenie:
Počet hlasov proti uzneseniu:
Zdržal sa hlasovania:

124 331,19 €
14 331,19 €
30 000,00 €
80 000,00 €

100 %
0
0

K bodu 7
Schválenie audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej
správy pre kalendárny rok 2017
Predseda VZ Ing. Tibor Róth predložil akcionárovi na schválenie audítora spoločnosti ML
Košice a.s. na kalendárny rok 2017 - audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o., so sídlom
v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou SKAU č. 265 na poskytovanie
audítorských služieb, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. S.r.o.,
vložka č. 1794/P na vykonanie priebežného auditu, poskytovanie poradenskej a konzultačnej
činnosti podľa požiadaviek spoločnosti a auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017
v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle § 19 a § 20 zákona č.431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Valné zhromaždenie prijalo
U z n e s e n i e č. 7:
Valné zhromaždenie ML Košice, a.s. schvaľuje audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o.,
so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, IČO: 316 922 49, s licenciou SKAU č. 265 ako audítora
spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na rok 2017
Počet hlasov za uznesenie:
Počet hlasov proti uzneseniu:
Zdržal sa hlasovania:

100 %
0
0
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K bodu 8
Schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu ML Košice a.s. na rok 2017
Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Tibor Róth prezentoval návrh podnikateľského
zámeru a finančného plánu na rok 2017 , ktorý bol prerokovaný v dozornej rade ML Košice a.s.
na jej zasadnutí dňa 6. 4. 2017 s nasledovnými hlavnými ukazovateľmi:
Investičná činnosť
1. variant - investičné náklady celkom
2. variant - investičné náklady celkom
(podľa pripojeného zoznamu)
Bežná činnosť
- náklady celkom vo výške
- výnosy celkom vo výške
hospodársky výsledok pred zdanením
- predpokladaná daň z príjmov PO
z i s k po zdanení (použiteľný)

655 000 €
1 115 000 €

4 976 000
5 126 100
+ 150 100
35 100
115 000

€
€
€
€
€

Na výzvu predsedu VZ, ohľadom otázok, resp. pripomienok k informácii a prednesenému
návrhu, predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Juraj Briškár potvrdil, že dozorná rada
spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 6. 4. 2017 prerokovala podnikateľský zámer a finančný plán
obchodnej spoločnosti na rok 2017 a odporúča ho valnému zhromaždeniu s navrhovanými
hlavnými ukazovateľmi podľa bodu 8. schváliť.
Ing. Pavol Lazúr – splnomocnený zástupca jediného akcionára položil členom predstavenstva
otázky, týkajúce sa:
- aktuálnej situácie na trhu s drevom a jej predpokladaného vývoja v roku 2017
- plánu vybraných nákladových položiek a plnenia plánovaných výnosov v roku 2017
- predpokladov naplnenia plánu obstarávania investícií v roku 2017
Predseda a členovia predstavenstva ML Košice a.s. odpovedali na uvedené otázky.
Valné zhromaždenie prijalo
U z n e s e n i e č. 8:
Valné zhromaždenie ML Košice, a.s. schvaľuje podnikateľský zámer a finančný plán Mestských
lesov Košice a.s. na rok 2017 s variantným plánom investičnej činnosti podľa návrhu predloženého
predstavenstvom s navrhovanými hlavnými ukazovateľmi v bode 8.
Počet hlasov za uznesenie:
Počet hlasov proti uzneseniu:
Zdržal sa hlasovania:

100 %
0
0

K bodu 9
Informácia predstavenstva o priebežnom plnení Podnikateľského zámeru v roku 2017
Predseda predstavenstva Ing. Tibor Róth informoval valné zhromaždenie o priebežnom plnení
podnikateľského zámeru spoločnosti v roku 2017. Prezentoval priebežné výsledky hospodárenia
spoločnosti k 31.3.2017 v hlavných technicko-ekonomických ukazovateľoch v rámci
hospodárskej a investičnej činnosti, ktorých vývoj je v súlade so schváleným podnikateľským
zámerom spoločnosti. Uviedol tiež najvýznamnejšie faktory, ktoré mali vplyv na dosiahnuté
priebežné výsledky hospodárenia.
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