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MANUÁL AKO HLASOVAŤ  

AK DODATOČNE POSIELATE HLASOVACÍ LÍSTOK 
LEN K DOPLNENÉMU BODU Č. 15 RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 
A.  AKO VYPÍSAŤ KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK? 
 
Akcionár do rámčeka k hlasovaniu o bode programu označí svoju voľbu symbolom: [x] 
 
Po vykonaní hlasovania na záver hlasovacieho lístka je potrebné doplniť: 

1) Miesto vyhotovenia 
2) Dátum vyhotovenia 
3) Čas vyhotovenia 
4) Úradne osvedčený podpis akcionára alebo splnomocnenca zastupujúceho akcionára 

 

B. ČO DAŤ DO OBÁLKY? 

Akcionár vloží do obálky:  

1) Riadne vyplnený korešpondenčný hlasovací lístok (podľa písm. A.) 
2) Písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára, ktorý udelil splnomocnenie (len v prípade 

ak hlasuje za akcionára jeho splnomocnenec). 
 
Upozornenie:  
Akcionár, ktorý posiela OBA hlasovacie lístky (hlasovací lístok k bodom 1.-14. a dodatočný hlasovací lístok 
k bodu 15.) v jednej obálke VLOŽÍ do obálky AJ úradne overené aktuálne osvedčenie o zvolení do funkcie 
starostu obce, resp. primátora mesta. Akcionár, ktorý UŽ POSLAL hlasovací lístok k bodom 1.-14. a teraz 
posiela LEN dodatočný hlasovací lístok k bodu 15., NEMUSÍ opätovne  vložiť do obálky aj úradne overené 
aktuálne osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce, resp. primátora mesta. 
 

 
C. AKO POSLAŤ KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK? 
 
Obálku, do ktorej boli vložené dokumenty podľa písmena B. vyššie akcionár: 
 

1) Označí nápisom „NEOTVÁRAŤ – KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK“ 
2) Zašle na adresu: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 80 Košice 
3) Podá na pošte optimálne najneskôr 25.06.2020, tak aby bola DORUČENÁ najneskôr 29.06.2020.  

Upozornenie: nestačí podanie obálky na poštu 29.06.2020, je potrebné vykázané doručenie dňa 
29.06.2020, inak sa na hlasovanie akcionára nebude prihliadať. 

 
 
Máte ďalšie otázky? Nemáte hlasovací lístok? Neprišli Vám podklady k hlasovaniu? Sme pripravení Vám 
pomôcť, aby Váš hlas neprepadol!  >>> MÁM ZÁUJEM O POMOC KLUBU AKCIONÁROV VVS  <<< 
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