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KOMENTÁR K  NÁVRHU MESTA KOŠICE NA ZMENU STANOV  

O čo ide? 

Obchodný zákonník určuje, že najvyšším a teda aj najdôležitejším orgánom akciovej spoločnosti je valné zhromaždenie, 

ktoré tvoria akcionári. Každý člen orgánu spoločnosti sa zodpovedá na valnom zhromaždení všetkým akcionárom.  

Akýkoľvek model rozširovania počtu zástupcov v orgánoch v zmysle politických nominácií či garancii miest v tom-

ktorom orgáne či už titulu počtu akcií alebo počtu obyvateľov vždy a zákonite skončí hodnotením reálne dosiahnutých 

výsledkov. Potrebné výsledky budú s vysokou pravdepodobnosťou dosahovať len tie osoby, ktoré disponujú odbornými 

znalosťami a zručnosťami potrebnými pre profesionálny výkon konkrétnej funkcie člena riadiaceho, výkonného, 

kontrolného orgánu spoločnosti.  Toto je zásadná téma, ktorú by mali akcionári vyriešiť predtým ako pristúpia k  zmene 

stanov a procesov voľby členov orgánov spoločnosti.  

Podstata návrhu mesta Košice spočíva v reorganizácii činnosti, kompetencií a personálneho zloženia orgánov spoločnosti. 

Ide o zásadnú zmenu, o ktorej akcionári doteraz nemali konkrétnu predstavu. Možno sa domnievať, že bez získania 

širokej podpory ostatných akcionárov,  návrh v tejto podobe nebude schválený. Uvedený predpoklad vychádza zo 

skutočnosti, že (i) chýba predchádzajúca komunikácia s ostatnými akcionármi, (ii) možného rizika rozporu niektorých 

ustanovení zákonom a (iii) hrozby nezákonnosti uznesení, ktoré by boli prijaté na základe navrhovaného znenia stanov.    

Aké sú prínosy návrhu Košíc? 

1) Čiastkové zvýšenie transparentnosti  - uvedenie aj konkrétneho vyčíslenia sumy tantiém v eurách pre členov 

predstavenstva (nielen doteraz uvádzaného percentuálneho podielu na čistom zisku).   

2) Zníženie nákladov -  zavedenie možnosti elektronickej komunikácie a zasielania zápisníc z valných zhromaždení e-

mailom, čím sa umožní znížiť náklady na zasielanie materiálov prostredníctvom poštovej služby.  

Aké sú riziká návrhu Košíc? 

Možné riziká návrhu mesta Košice a eventuálne súdne spory z nich vyplývajúce sa môžu týkať napríklad: 

1) Deklarovaného účelu navrhovaných zmien stanov (zvýšenie transparentnosti a zabezpečenie regionálneho zastúpenia 

v orgánoch spoločnosti)  

Zvýšenie počtu členov dozornej rady samo o sebe nedokáže zabezpečiť väčšiu mieru transparentnosti. Neplatí totiž 

priama úmera medzi počtom členov doznej rady a zvýšením transparentnosti. Napokon už na poslednom valnom 

zhromaždení akcionári uložili povinnosť predstavenstvu realizovať víziu transparentnosti s konkrétnymi úlohami, 

ktorých plnenie je predmetom odpočtu a informovania na tohtoročnom riadnom valnom zhromaždení. 

Regionálne zastúpenie, resp. rozdelenie akcionárov v orgánoch spoločnosti existuje už v súčasnosti. Nominant akcionára 

spoločnosti, ktorý získal dôveru väčšiny akcionárov má svoje zastúpenie buď v dozornej rade alebo v predstavenstve.  

2) Obmedzení akcionárskych práv 

Vytvorenie územných obvodov,  kde  územný obvod Košice má len jedného akcionára - mesto Košice pričom všetky 

ostatné územné obvody majú viacero akcionárov  navodzuje dojem, že takáto úprava preferuje jediného akcionára, ktorý 

tak má vďaka prioritnému a samostatnému právu nominovať svojho zástupcu za svoj územný obvod v konečnom 

dôsledku výlučné a garantované miesto zástupcu v orgánoch spoločnosti.  

Takéto obmedzenie ostatných akcionárov vo výkone ich základných akcionárskych práv môže byť v rozpore s 

obchodným zákonníkom. Ak by sa spoločnosť riadila úpravou stanov, ktorá nezákonne obmedzuje práva akcionárov, 
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reálne môže vzniknúť ktorémukoľvek akcionárovi právo podať žalobu o určenie neplatnosti uznesení prijatých valným 

zhromaždením (napríklad neplatnosť voľby členov predstavenstva alebo dozornej rady). 

3)   Nedostatočnej úprave lehôt a procesov 

Fixným stanovením termínu zániku funkcie všetkých aktuálnych členov predstavenstva a dozornej rady 

k 31.8.2020  v dôsledku schválenia zmien stanov mesta Košice (bez potreby ich odvolania z funkcie), bude potrebné 

zvolať ďalšie osobitné valné zhromaždenie pre účely voľby nových členov orgánov spoločnosti. Lehota na zvolanie 

takéhoto valného zhromaždenia nebola stanovená.  

Navrhovaná úprava dĺžky funkčného obdobia (trvanie až do momentu voľby nového člena orgánu) môže byť v rozpore 

so zákonom stanoveným maximálnym obdobím trvania funkcie člena orgánu spoločnosti (5 rokov).  

Ak by bol schválený tento návrh stanov, dôsledkom môže byť súdny spor, ktorý určí stanovy v tejto časti za neplatné 

a zároveň právne úkony realizované na základe takejto nezákonnej úpravy stanov môžu byť kedykoľvek spochybnené 

pre ich absolútnu neplatnosť.  

Porovnanie návrhu mesta Košice na zmenu stanov s aktuálnym znením stanov VVS  a.s.  nájdete >>> [TU] <<< 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Radi Vám pomôžeme! Neváhajte nás kontaktovať. 

>>> Mám záujem o pomoc <<< 

 

* Všetky informácie, skutočnosti a názory uvedené v komentári majú za cieľ zjednodušenou formou poskytnúť akcionárom prehľadné spracovanie 

najdôležitejších bodov návrhu zmeny stanov mesta Košice a eventuálnych dôsledkov v prípade ich schválenia. Účelom tohto komentára, nie je 

poskytovanie právneho poradenstva ani odporučenie hlasovať konkrétnym spôsobom. KA VVS OZ nepreberá zodpovednosť za správnosť, úplnosť či 

aktuálnosť uvedených informácií ani za prípadné škody spôsobené konaním na základe týchto informácií.   
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