
 

 

 
 
 
 
 

 
VÝSLEDKY HLASOVANIA 

podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka a Článku X. bod 10. platných Stanov spoločnosti na riadnom 
valnom zhromaždení spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka číslo 705/S  

 
 
Dátum konania:    28.05.2019 
Miesto konania:     Kongresová sála na I. poschodí Hotela LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica  
Hodina:          11.00 hod. 
 
 
Bod č. 2 programu 
Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja 
overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov - skrutátorov). 
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh hlasovalo: 99,27 % prítomných hlasov  
Proti návrhu hlasovalo:  0,00 % prítomných hlasov 
Zdržalo sa hlasovania:    0,00 % prítomných hlasov 
Nehlasovalo:               0,73 % prítomných hlasov 
 
 
Bod č. 5 programu  
Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2018 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie 
hospodárskeho výsledku za rok 2018. 
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh hlasovalo: 99,59 % prítomných hlasov    
Proti návrhu hlasovalo:  0,00 % prítomných hlasov    
Zdržalo sa hlasovania:    0,00 % prítomných hlasov     
Nehlasovalo:               0,41 % prítomných hlasov     
 
 
Bod č. 6 programu 
Schválenie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku) za 
rok 2018. 
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh hlasovalo: 99,41 % prítomných hlasov       
Proti návrhu hlasovalo:  0,00 % prítomných hlasov       
Zdržalo sa hlasovania:    0,00 % prítomných hlasov       
Nehlasovalo:               0,59 % prítomných hlasov       
 
 
Bod č. 7 programu 
Schválenie dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti. 

 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh hlasovalo: 97,04 % prítomných hlasov 
Proti návrhu hlasovalo:  0,32 % prítomných hlasov 
Zdržalo sa hlasovania:    2,23% prítomných hlasov 
Nehlasovalo:               0,41 % prítomných hlasov 
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Bod č. 8 programu 
Schválenie postupu spoločnosti v súvislosti s výstavbou a povoľovaním stavby „Banská Bystrica, 
ochrana intravilánu pred povodňami“.   
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh hlasovalo: 94,06 % prítomných hlasov 
Proti návrhu hlasovalo:  0,00 % prítomných hlasov 
Zdržalo sa hlasovania:    5,52 % prítomných hlasov 
Nehlasovalo:               0,41 % prítomných hlasov 
 
 
Bod č. 9 programu 
Voľba členov dozornej rady. 
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh kandidáta č. 1 hlasovalo: 3 022 748 prítomných hlasov 
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh kandidáta č. 2 hlasovalo: 3 036 627 prítomných hlasov 
 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh kandidáta č. 3 hlasovalo: 3 112 966 prítomných hlasov 
 
 
Bod č. 10 programu 
Schválenie zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady a výšky ich odmeny. 

 
Výsledok hlasovania:     
Za návrh hlasovalo: 98,82 % prítomných hlasov 
Proti návrhu hlasovalo:  0,00 % prítomných hlasov 
Zdržalo sa hlasovania:    0,00 % prítomných hlasov 
Nehlasovalo:               1,18% prítomných hlasov 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 10.06.2019 


