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Na rokovanie  

Mestského zastupiteľstva 

na deň 18. 6. 2020 

 

Materiál č.  

 

     

Návrh na vstup Mesta Bardejov do Klubu akcionárov 

VVS, a.s. Košice 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po 

prerokovaní 

  

A. Berie na vedomie znenie stanov KA 

VVS OZ 

 

B. Schvaľuje: 

 

Návrh na vstup Mesta Bardejov do Klubu 

akcionárov Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s. Košice 

 
C: Odporúča primátorovi mesta vykonať 

všetky potrebné úkony súvisiace so 

vznikom členstva v KA VVS OZ v zmysle 

príslušných právnych predpisov a stanov 

KA VVS OZ. 

 

 
    

Predkladá:    

MUDr. Boris Hanuščak 

primátor mesta 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

Mgr. Jozef Guliga 

vedúci kancelárie mesta 

 

 

 
    

Spravodajca:    

Mgr. Jozef Guliga 

vedúci kancelárie mesta 

 

 

 
    

Prerokované:    

 

       

       

       

Prizvať:       

 
       

V Bardejove  12. 6. 2020 

 



Dôvodová správa: 
 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť k 31.12.2018  evidovala 771 akcionárov. Z nich približne 97%  má 

podiel na základnom imaní menší ako 0,5 %. Skupina 21 akcionárov, teda necelé 3 % má podiel na základnom 

imaní vyšší ako 0,5 % a zároveň disponujú viac ako 50 % všetkých hlasov. Absolútna menšina počtu akcionárov 

teda môže presadiť svoje rozhodnutia bez ohľadu na dominantnosť počtu akcionárov s minimálnym počtom 

akcií.  

Vychádzajúc z vyššie uvedenej disproporcie už pred založením KA, na neformálnej úrovni v jednotlivých 

okresoch akcionári diskutovali o možnostiach presadenia ich záujmov. Z týchto neformálnych rozhovorov 

vyplynula potreba inštitucionalizovania, zjednotenia a koordinácie potrieb akcionárov VVS, tak aby nimi 

založený a spravovaný subjekt, bol partnerom aj na rokovaniach  mimo valných zhromaždení.  

 

Klub akcionárov VVS (ďalej v texte len „KA“ ) vznikol z troch hlavných dôvodov. Prvým je vytvorenie rovnováhy 

medzi menšinovými a väčšinovými akcionármi. Druhým je potreba koordinácie činnosti akcionárov, tak aby čo 

najviac akcionárov malo možnosť efektívne uplatňovať svoje práva vo vzťahu k VVS. A tretím je vytvorenie 

subjektu, ktorý bude zastupovať členov KA na neformálnych stretnutiach aj mimo valných zhromaždení. KA je 

otvorenou platformou pre všetkých akcionárov, t.j. nielen tých s minoritným počtom akcií. 

 

Klub akcionárov je v zahraničí obvyklou a známou iniciatívou akcionárov , ktorá funguje aj pri mnohých iných 

svetových spoločnostiach v rôznych odvetviach. Pri vzniku KA sa akcionári inšpirovali klubmi akcionárov 

viacerých spoločností ako napr. TOTAL, SUEZ,  BMW, RWE, VINCI. Kluby akcionárov sa starajú predovšetkým 

o vzdelávanie, osvetu a poradenstvo pre svojich členov, ďalej pripravujú projekty podporujúce ich činnosť, 

ochraňujú práva a uplatňujú záujmy svojich členov vo vzťahu k spoločnosti, k iným koordinovaným skupinám 

akcionárov ale aj vo vzťahu k inštitúciám štátnej a verejnej správy. 

 

Založenie KA podporilo takmer 60 akcionárov VVS na ustanovujúcich valných zhromaždeniach združenia, ako aj 

desiatka ďalších na osobných rokovaniach.  

 

Štruktúra KA zodpovedá štandardom pre takúto organizáciu: 

a) Valné zhromaždenie  - najvyšší orgán KA. Schvaľuje základné otázky fungovania a činnosti KA.  

Regionálne zhromaždenia volebných delegátov  - volebný orgán jednotlivých okresov v ktorých majú akcionári / 

členovia KA svoje sídlo. Každé regionálne zhromaždenie má možnosť nominovať svojho zástupcu do dozornej 

rady 

b) Správna rada  - výkonným orgánom KA a ako celok zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. 

Členmi správnej rady sú rešpektovaní experti, ktorí  garantujú odbornosť činnosti KA.   

c) Dozorná rada – je kontrolným orgánom KA. Kontroluje súlad výkonu činnosti KA so zákonmi ako aj stanovami 

KA. Každý okres, v ktorom má akcionár / člen KA svoje sídlo má možnosť nominovať svojho zástupcu do 

dozornej rady.  

d) Štatutárny orgán - Riaditeľ združenia organizuje, riadi bežnú činnosť združenia a koná v mene združenia. Je 

zodpovedný za chod KA. 

 

V KA má každý člen 1 hlas, bez ohľadu na počet akcií VVS, ktoré vlastní pretože rozhodnutia, ktoré sa týkajú 

strategickej suroviny akou je voda, sa majú prijímať na základe konsenzu väčšiny členov, nie väčšiny počítanej 

z hodnoty majetku/akcií člena.  Jedine tak je možné dosiahnuť predvídateľný, dlhodobo udržateľný plán, ktorý 

zohľadňuje potrebu čo najširšieho okruhu akcionárov VVS. 

Úlohou KA je  vytvorenie pravidelnej komunikačnej platformy medzi akcionármi navzájom ako aj medzi 

akcionármi a VVS. Primárnym cieľom klubu je zabezpečiť jeho členom informácie, poradenstvo, vzdelávanie, 

ochranu práv a uplatňovanie záujmov, prípadne ich zastupovanie najmä vo vzťahu k VVS ale i iným akcionárom 

ktorých záujmy sa nestotožňujú so záujmami početnej väčšiny akcionárov. 

KA vníma komunikáciu ako najdôležitejší element. Preto bude KA členov KA informovať, vzdelávať, pravidelne 

sa s nimi stretávať  a rokovať, aby sa stanovili  potreby členov KA. Na základe poznania týchto potrieb, budú 

pripravené strategické plány a dokumenty, ktoré bude KA v mene svojich členov presadzovať. Ide napríklad 

o otázku plánu rozvoja siete vodovodov a kanalizácií, možnosti získania zdrojov z EÚ alebo alternatívach 

spolupráce pri správe a prevádzke obecných vodovodov, čistiarní či kanalizácií. Ak bude mať KA taký počet 

členov, že sa KA stane relevantnou organizáciou akcionárov VVS, navrhne vedeniu VVS okrem iného program 

pravidelných stretnutí na úrovni vrcholového vedenia VVS. 



 

Predmet činnosti klubu akcionárov: 

(a) Vzdelávanie, osveta, poradenstvo pre členov združenia (napr. organizovanie odborných diskusií, účasť na 

konferenciách, publikovanie článkov a odporúčaní k najlepším postupom, vytváranie odborných hodnotiacich 

komisií alebo účasť v odborných hodnotiacich komisiách, atď.); 

(b) Príprava a rozvoj projektov podporujúcich činnosť členov združenia a činnosť združenia; 

(c) Ochrana práv a uplatňovanie záujmov členov združenia nielen vo vzťahu k VVS ale aj vo vzťahu k orgánom 

štátnej správy, územnej samosprávy alebo iným subjektom, ktoré môžu vplývať na oprávnené práva a záujmy 

členov združenia 

 

Členstvo v KA je dobrovoľné a bezplatné.  

 




































