
 

 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 

 
27. zasadnutie Zastupiteľstva                   Číslo poradia:  
Prešovského samosprávneho kraja 
dňa: 03.05. 2021 
 

 

 

 

Prerokovanie účtovnej  závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.  

za rok 2020 a  schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku. 

 

 

 

 

Predkladá:         Návrh na uznesenie: 
Ing. Rastislav Mochnacký                 v prílohe materiálu 
konateľ spoločnosti     
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 
 
 
Spracoval:  
Ing. Rastislav Mochnacký 
konateľ spoločnosti     
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 
 

Odsúhlasil:  
Mgr. Fabián Novotný 
riaditeľ Úradu PSK 
 

Prerokované:  
Komisiou správy majetku 
Komisiou finančnou 
 

V Prešove dňa: 15.4. 2021   



 

2 
 

Návrh  na uznesenie 

Zastupiteľstvo  Prešovského samosprávneho kraja 
 

 
 

a) schvaľuje   individuálnu účtovnú závierku spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, 
s.r.o. so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970  za účtovné obdobie kalendárneho 
roka  2020  
 

b) schvaľuje  vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s.r.o. so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970 za účtovné obdobie 
kalendárneho roka 2020 tak, že zisk spoločnosti vo výške 18 349 ,- eur bude použitý 
nasledovne :  

- na tvorbu rezervného fondu suma 917,45 eur 
- na vykrytie strát spoločnosti z minulých rokov suma  17 431,55 eur  
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Dôvodová správa  

 
V prílohe tohto materiálu predkladáme individuálnu  účtovnú závierku spoločnosti FUTBAL 
TATRAN ARÉNA, s.r.o. so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970 za účtovné obdobie 
kalendárneho roka 2020  v súlade s čl. VIII Spoločenskej zmluvy  bod 5 písm. b).  

Spoločnosť dosiahla v predmetnom účtovnom období zisk po zdanení vo výške 18 349,- eur 
a v súčasnosti vykazuje kladné vlastné imanie vo výške 229 909,- eur.  

Správu štatutárneho audítora o výsledku overenia účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2020 
nemá spoločnosť zatiaľ k dispozícii. Po jej vypracovaní bude predmetom schvaľovania 
v orgánoch spoločníkov a spoločnosti.  

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť dosiahla v minulom roku zisk po zdanení vo výške 18 439 ,- 
eur navrhujeme, aby bol výsledok hospodárenia spoločnosti t.j. zisk vo výške 18 439 ,- eur   
použitý nasledovne: v súlade s č. X Spoločenskej zmluvy bod. 1 v sume  917,45 eur čo je 5% 
z celkovej  sumy zisku  na tvorbu  rezervného fondu a sumu 17 431,55 eur   na vykrytie strát 
spoločnosti z minulých rokov.   

Po prijatí predmetných rozhodnutí o schválení účtovnej závierky a výroku audítora, ako aj 
o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2020 na úrovni jednotlivých 
spoločníkov spoločnosti bude  zvolané valné zhromaždenie spoločnosti za účelom prijatia 
rozhodnutia o schválení účtovnej závierky a vysporiadania výsledku hospodárenia spoločnosti 
za rok 2020.  Materiály, ktoré  budú prerokované na valnom zhromaždení spoločnosti FUTBAL 
TATRAN ARÉNA, s.r.o. sa predkladajú na rokovanie Zastupiteľstva v súlade s § 15 ods. 2 
písm. l)  a   § 16 ods. 1 písm. j)  Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja. 

Materiál bol prerokovaný  Komisiou  správy majetku pri ZPSK  a Komisiou  finančnou pri 
ZPSK, ktoré  odporúčajú  Zastupiteľstvu PSK navrhované uznesenie schváliť. 

 

 

 

 

 

 
Príloha: 

Účtovná závierka spoločnosti  FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. 


