
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ 

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“),  

konanom dňa 20.01.2023 

podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka 

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – Voľba orgánov 

mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti: 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu voľby orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 626 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 626 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 428 176,94  EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 460 626 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 460 626 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 428 176,94  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 % 

proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  0 platných hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 1 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. volí orgány 

mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu mimoriadneho 

valného zhromaždenia pána JUDr. Petra Olajoša, za (ii) zapisovateľa pána Mgr. Mateja Horáka, 

za (iii) overovateľov zápisnice pani JUDr. Veronika Ľahká a pani Ing. Alena Trančíková, za (iv) 

skrutátora pani Mgr. Zuzana Horáčiková a pani Mgr. Tamara Amon  

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – 2. Uplatnenie 

cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od 24.01.2023, ktorým určuje 

maximálne ceny regulovaných činností na regulačné obdobie 2023 – 2027 

 

Hlasovanie č. 2  o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 626 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 626 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 428 176,94  EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,67 %, z ktorých bolo  

za:  6 330 171 platných hlasov, t.j. 97,98 % platných hlasov, odovzdaných za 6 330 171 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 098 375,49 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,67 % 
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proti:  34 425 hlasov, t.j. 0,53 % platných hlasov, odovzdaných za 34 425 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1 142 565,75 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 0,41 % 

zdržalo sa:  96 030 platných hlasov, t.j. 1,49 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,7 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 2  

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po 

prerokovaní predloženého písomného materiálu  

 

A. schvaľuje 

 

uplatnenie schválených maximálnych cien na regulačné obdobie 2023 - 2027 od 24.01.2023 

v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0001/2023/V z 21.11.2022: 

 

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,2025 

EUR bez DPH za m3, 

- maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,6612 

EUR bez DPH za m3, 

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 

1,1251 EUR bez DPH za m3, 

- maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou vo výške 0,6364 € bez DPH za m3. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – 4. Návrh maximálnej 

ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu podľa vnútorného priemeru zaústenia na nové 

regulačné obdobie 2023-2027 

 

Hlasovanie č. 3  o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 626 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 626 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 428 176,94 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 330 171 platných hlasov, t.j. 97,98 % platných hlasov, odovzdaných za 6 330 171 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 098 375,49 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,67 % 

proti:  34 425 hlasov, t.j. 0,53 % platných hlasov, odovzdaných za 34 425 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1 142 565,75 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 0,41 % 

zdržalo sa:  96 030 platných hlasov, t.j. 1,49 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70  EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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UZNESENIE Č. 3 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po 

prerokovaní predloženého písomného materiálu: 

 

A. schvaľuje 

 

návrh maximálnych cien na regulačné obdobie 2023 - 2027 v súlade s predkladaným materiálom: 

- maximálnej ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia 

do DN 200 mm vrátane vo výške 2 257,23 EUR bez DPH, 

- maximálnej ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia 

od DN 250 mm do DN 300 mm vrátane vo výške 2 315,61 EUR bez DPH, 

- maximálnej ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia 

viac ako DN 300 mm vo výške 2 409,45 EUR bez DPH. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie 

mimoriadnych odmien pre členov predstavenstva. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – 4. Návrh súhrnného 

ekonomického plánu podniku na roky 2023 – 2025 a návrh plánu obstarávania na rok 2023 

 

Hlasovanie č. 4  o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 626 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 626 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 428 176,94  EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 460 626 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 460 626 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 428 176,94  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 % 

proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  0 platných hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 4 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po 

prerokovaní predloženého písomného materiálu: 

 

A. schvaľuje  

 

návrh súhrnného ekonomického plánu podniku na roky 2023 - 2027 a návrh plánu obstarávania 

na rok 2023. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia – 5. Návrh na odvolanie 

a voľbu členov dozornej rady Spoločnosti 

 

Hlasovanie č. 5  o návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 626 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 626 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 428 176,94  EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 447 716 platných hlasov, t.j. 99,80 % platných hlasov, odovzdaných za 6 447 716 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 999 694,04  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,06 % 

proti:  2 764 hlasov, t.j. 0,04 % platných hlasov, odovzdaných za 2 764 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 91 737,16 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 0,03 % 

zdržalo sa:  10 146 platných hlasov, t.j. 0,16 % platných hlasov, odovzdaných za 10 146 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 336 745,74 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 0,12 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 5 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po 

prerokovaní predloženého písomného materiálu: 

 

A. schvaľuje 

 

členov Dozornej rady Spoločnosti menovaných Hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislava: JUDr. Ing. Martin Kuruc, Mgr. Martin Vlačiky, PhD., Ing. Roman Lamoš, Ing. Jozef 

Krúpa, Ing. Jakub Mrva, Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Mgr. Veronika Buc, PhD.  

 

a 

 

návrh na menovanie členov Dozornej rady Spoločnosti: JUDr. Ing. Martin Kuruc, Mgr. Martin 

Vlačiky, PhD., Ing. Roman Lamoš, Ing. Jozef Krúpa, Ing. Martin Patoprstý, Mgr. Zdenka 

Zaťovičová, Ing. Peter Chalány a Ing. Katarína Chovancová. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia – 6. Návrh na 

schválenie zmlúv o výkone funkcie a odmeny pre členov dozornej rady 

 

Hlasovanie č. 6  o návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo 

nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 626 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 626 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 428 176,94  EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 460 626 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 460 626 akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 428 176,94  EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 % 
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proti:  0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 % 

zdržalo sa:  0 platných hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich 

základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo 

výške 0 %. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 6 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po 

prerokovaní predloženého písomného materiálu: 

 

A. schvaľuje  

 

znenie vzorovej zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti v predloženom znení 

a súčasne schvaľuje odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady vo výške 660 EUR/mesiac pre 

člena dozornej rady, 770 EUR/mesiac pre podpredsedu dozornej rady a 880 EUR/mesiac pre 

predsedu dozornej rady. Pre vylúčenie pochybností vyššie uvedená výška odmeny platí aj pre už 

zvolených členov dozornej rady. 

 

 

 


