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Predstavenstvo akciovej spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

 

 

 

 

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 26. 09. 2022 
 

 

 

Miesto konania: sídlo spoločnosti  

Čas konania:  o 9.00 h  

Prítomní:  podľa zoznamu prítomných akcionárov 

 

 Program:  

 

1. Otvorenie valného zhromaždenia. 

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb 

poverených sčítaním hlasov. 

3. Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2023. 

4. Záver. 

 

 

K bodu 2:  

 

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2022 

 

Riadne valné zhromaždenie  

schvaľuje 

orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

nasledovne:  

- predseda valného zhromaždenia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,  

- zapisovateľ: Ing. Petra Maninová,   

- dvaja overovatelia zápisnice: JUDr. Katarína Heneková a Mgr. et Mgr. Peter Wolf, 

- osoby poverené sčítaním hlasov: A.S.Partner, s.r.o. 

 

Hlasovanie a výsledok hlasovania:  

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných 

hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 711 787, čo činí 77,861 % podielu na 

základnom imaní spoločnosti, čo je 77,861  % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich 

hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 711 787 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. 

V čase hlasovania bolo prítomných 711 787 hlasov, čo činí 77,861 % podielu na základnom 

imaní spoločnosti, čo je 77,861 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.  

 

Výsledok Počet hlasov Prítomných Všetkých 

Za:  711 787 100,000 % 77,861 % 

Proti: 0 0,000 %  00,000 % 

Zdržalo sa: 0 0,000 %  00,000 % 

Nehlasovalo: 0 0,000 % 00,000 % 

 

Uznesenie č. 1/2022 bolo prijaté v predloženom znení. 
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K bodu 3:  

 

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2022 

 

Riadne valné zhromaždenie  

schvaľuje 

návrh maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2023, ktorý spoločnosť predloží v konaní 

o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:   

 

Cena vodného a stočného pre rok 2023:  

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom ........... .1,2218 €/m3 bez DPH 

maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ..1,4745 €/m3 bez DPH 

 

Hlasovanie a výsledok hlasovania:  

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných 

hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 711 787 hlasov, čo činí 77,861 % 

podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,861 % podiel z celkového počtu akcií 

oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 711 787 ks akcií v menovitej hodnote 

26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 711 787 hlasov, čo činí 77,861 % podielu na 

základnom imaní spoločnosti, čo je 77,861 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich 

hlasovať.  

 

Výsledok Počet hlasov Prítomných Všetkých 

Za:  701 691 98,581 % 76,757 % 

Proti: 10 096 1,418 %  1,104 % 

Zdržalo sa: 0 0,000 %  00,000 % 

Nehlasovalo: 0 0,000 % 00,000 % 

 

Uznesenie č. 2/2022 bolo prijaté v predloženom znení.  
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