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SPRÁVA DOZORNEJ RADY za rok 2021                                                                                                          

 

Počas hodnoteného obdobia Dozorná rada spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. (ďalej len 

„Dozorná rada“) pracovala v nasledovnom zložení: 

 

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. – predseda Dozornej rady 

Mgr. Marián Horenský, PhD. – podpredseda Dozornej rady 

JUDr. Jaroslav Hlinka – člen Dozornej rady 

Mgr. Peter Liba – člen Dozornej rady 

 

Členovia Dozornej rady boli zvolení na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Košická 

Futbalová Aréna a. s. dňa 25.02.2019 na návrh Mesta Košice ako majoritného akcionára a v súlade 

s uznesením č. 38 z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 14.02.2019. Zápis do 

Obchodného registra Okresného súdu Košice I nastal dňa 08.03.2019.  

Dozorná rada, v súlade s § 201 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v v znení neskorších 

predpisov a Stanov spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. (ďalej len „Stanovy“), predkladá na 

rokovanie valného zhromaždenia informáciu o svojej činnosti za rok 2021. 

 Dozorná rada rokovala a prijímala uznesenia celkovo štyrikrát v priebehu roka 2021. Kvôli nepriaznivej 

epidemiologickej situácii sa konali tri zasadnutia formou per rollam a jedno zasadnutie prezenčne, a to 

nasledovne: 26.03.2021 (per rollam), 28.06.2021 (per rollam), 22.09.2021 a 13.12.2021 (per rollam). 

Zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady sú uložené v sídle spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. (ďalej 

len „Spoločnosť“).  

Dozorná rada na svojich zasadnutiach prerokovala najmä informácie Predstavenstva o priebehu 

činnosti Spoločnosti, postupe prác pri výstavbe futbalového štadióna a spôsobe jeho financovania. 

Osobitne sa venovala príčinám zriadenia daňového záložného práva, jeho zrušeniu a prijatým opatreniam 

k zamedzeniu vzniku obdobného zabezpečovacieho opatrenia na majetok Spoločnosti v budúcnosti. 

Dozorná rada odporučila schváliť zmenu formy zvyšovania základného imania Predstavenstvom. Dozorná 

rada takisto prerokovala a posúdila návrh zvýšenia základného imania formou peňažného vkladu 

a upísaním nových akcií, správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti za rok 2020, riadnu individuálnu 

účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2020, výročnú správu Spoločnosti za rok 2020 spolu so správou 

audítora, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a návrh obchodného plánu 

a finančného rozpočtu na rok 2021. 

 Dozorná rada v rámci svojej činnosti vykonávala úlohy, ktoré jej vyplývajú z Obchodného zákonníka 

a Stanov. Dozerala na činnosť Predstavenstva a v súvislosti s jeho činnosťou konštatuje, že Predstavenstvo: 

- bolo v priebehu uvedeného obdobia zvolávané v súlade so Stanovami a pri svojej činnosti sa nimi riadilo, 

- plnilo uznesenia v požadovaných termínoch, 

- predložilo Dozornej rade na prerokovanie materiály, ktoré boli predmetom rokovania Predstavenstva. 

 

Dozorná rada očakáva, že v najbližšom období jej Predstavenstvo v zmysle Stanov predloží na 

prerokovanie a posúdenie: 



1. Individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2021. 

2. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021. 

3. Návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu na rok 2022. 

 

V Košiciach, dňa 31.01.2022, chválená dňa 30.03.2022 

 

          ,,podpísané“ 

          _______________ 

      Košická Futbalová Aréna a. 

      JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. 

       predseda Dozornej rady 

        

 

 


