
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM 

ZHROMAŽDENÍ 

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

konanom dňa 13.11.2020  

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 6 460 571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 571 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 426 351,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 460 571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 460 571 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 426 351,49 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. 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 voľbu 

člena predstavenstva Spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva 

  

Hlasovanie č. 2  o návrhu na voľbu člena predstavenstva Spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone 

funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 571 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 

214 426 351,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,89 %, z ktorých bolo  

za:  6 433 830 platných hlasov, t.j. 99,59 % platných hlasov, odovzdaných za 6 433 830 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 538 817,70 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,89 % 
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proti:  16 595 hlasov, t.j. 0,26 % platných hlasov, odovzdaných za 550 788,05 ks akcií 

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

imaní Spoločnosti vo výške 0,2 % 

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. 2  

 

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje za člena predstavenstva Spoločnosti 

pána Ing. Mariána Havla, dátum narodenia: xxx, r.č..: xxx, trvale bytom: xxx a zároveň 

schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a výšku odmeny v predloženom znení.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia - Personálne zmeny 

v dozornej rade Spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady  

  

Hlasovanie č. 3 o návrhu na personálne zmeny v dozornej rade Spoločnosti a schválenie zmluvy 

o výkone funkcie člena dozornej rady, prebehlo nasledovne: 

 

celkovo bolo odovzdaných 6 460 571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 571 akcií 

emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2014 

426 351,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,21 %, z ktorých bolo  

za:  6 291 331 platných hlasov, t.j. 97,38 % platných hlasov, odovzdaných za 6 291 331 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208 809 275,89 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,21 % 

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:  169 240 platných hlasov, t.j. 2,62 % platných hlasov, odovzdaných za 169 240 ks 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 5 617 075,60 EUR a podielu na 

základnom imaní Spoločnosti vo výške 2%,  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 3 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena 

dozornej rady Spoločnosti pána Mgr. Ing. Petra Cmoreja, dátum narodenia: xxx, r.č.: xxx, 

trvale bytom xxx, schvaľuje za člena dozornej rady Spoločnosti pána Ing. Jána Karmana, 

dátum narodenia: xxx, r.č.: xxx, trvale bytom xxx a zároveň schvaľuje zmluvu o výkone funkcie 

člena dozornej rady a výšku odmeny v predloženom znení.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia - Oboznámenie 

akcionárov s výsledkami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

a súvisiacimi prijatými opatreniami 

  

Hlasovanie č. 4  o návrhu na voľbu oboznámenie akcionárov s výsledkami kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky a súvisiacimi prijatými opatreniami prebehlo nasledovne: 
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celkovo bolo odovzdaných 6 460 571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 460 571 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:  6 460 571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 460 571 

akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 426 351,49 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 2 885 173,51 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 %0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

UZNESENIE Č. 4 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie výsledky kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky a oboznamuje sa s prijatými opatreniami v 

predloženom znení.  

 


