
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ 

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

konanom dňa 29. mája 2020  

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 6 383 327 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 383 327 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

212 061 763,13 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,38 %, z ktorých bolo  

za:  6  184 942 platných hlasov, t.j. 96,80 % platných hlasov, odovzdaných za 6 184 942 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 278 224,98 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,96 % 

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:  88 648 platných hlasov, t.j. 1,39 % platných hlasov, odovzdaných za 88 648 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 942 227,12 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 1,05 %. 

neplatné odovzdané hlasy: 115 737 neplatných hlasov, t.j. 1,81% neplatných hlasov, odovzdaných za 

115 737 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 841 311,03 EUR 

a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,37%. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 1 

 

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

do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti za (i) predsedu mimoriadneho 

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

Horáka, za (iii) overovateľov zápisnice pán Ing. Emericha Šinku a Ing. Miroslava Kollára, PhD., 

za (iv) skrutátora pána Ing. Ladislava Kizaka. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2 mimoriadneho valného zhromaždenia -  Návrh na zmenu 

cenového rozhodnutia maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným 

vodovodom a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

  

Hlasovanie č. 2  o Návrh na zmenu cenového rozhodnutia maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a 

dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 389 327 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 389 327 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

212 061 763,13 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,38 %, z ktorých bolo  
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za:  6 001 983 platných hlasov, t.j. 93,94% platných hlasov, odovzdaných za 6 001 327 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 199 205 815,77 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,80 % 

proti:  86 929 hlasov, t.j. 1,36 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií 

zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 885 173,51 EUR a podielu na základnom 

imaní Spoločnosti vo výške 1,03 % 

zdržalo sa:  184 678 platných hlasov, t.j. 2,89 % platných hlasov, odovzdaných za 184 678 ks 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 6 129 462, 82 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,18 %, t.j. 0 akcionárov 

neplatné odovzdané hlasy: 115 737 neplatných hlasov, t.j. 1,81% neplatných hlasov, odovzdaných za 

115 737 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 841 311,03 EUR 

a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,37%. 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 2 

 

VZ Spoločnosti schvaľuje: 

 

A. schvaľuje návrh na zmenu cenového rozhodnutia ÚRSO na regulačné obdobie 2017 – 2021: 

- maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na úroveň 1,0168 

EUR bez DPH za m
3
,  

- maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na úroveň 0,7113 

EUR bez DPH za m
3
, 

- maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na úroveň 

1,0244 EUR bez DPH za m
3
,  

v súlade s predkladaným materiálom, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

B. ukladá predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť predloženie návrhu na zmenu cenového 

rozhodnutia v súlade s bodom A. tohto uznesenia na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví.“ 

 

 


