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POROVNANIE NÁVRHU ZMIEN STANOV MESTOM KOŠICE S AKTUÁLNYM ZNENÍM STANOV VVS 

 

* Vyššie uvedené porovnanie obsahuje výber najdôležitejších zmien navrhnutých mestom Košice ako akcionárom VVS, a.s. a nepredstavuje ich úplné 

porovnanie v celom rozsahu.  

Aktuálna úprava stanov VVS Návrh stanov mestom Košice 

Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. 

Počet členov dozornej rady je 9. Počet členov dozornej rady je 15. 

Súhlas na prevod akcií, na osobu ktorá nie je akcionárom 

udeľuje spoločnosť na základe rozhodnutia dozornej rady 

v lehote 30 dní odo dňa žiadosti akcionára. 

Súhlas na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom ak 

nadobúdateľom nie je mesto alebo obec, udeľuje valné 

zhromaždenie.  Lehota na zvolanie valného zhromaždenia 

však nie je stanovená. 

Súhlas na prevod akcií osobe ktorá nie je akcionárom, 

udeľuje dozorná rada ak je nadobúdateľom mesto alebo 

obec. Lehota na rozhodnutie je 30 dní  odo dňa žiadosti 

akcionára. 

 

Návrh na voľbu členov orgánov spoločnosti (dozornej rady 

a predstavenstva) je oprávnený podať ktorýkoľvek 

akcionár bez obmedzenia. 

Návrh na voľbu člena orgánu spoločnosti (dozornej rady 

a predstavenstva) za príslušný územný obvod je oprávnený 

podať za konkrétny územný obvod: 

a) Košice – len mesto Košice 

b)  Rožňava – všetci akcionári so sídlom v okresoch 

Rožňava a Revúca 

c) Košice – okolie -  všetci akcionári so sídlom v Košice – 

okolie 

d) Trebišov -  všetci akcionári so sídlom v okrese Trebišov 

e)  Michalovce -  všetci akcionári so sídlom v okresoch 

Michalovce a Sobrance 

f)  Prešov -  všetci akcionári so sídlom v okrese Prešov 

g)  Bardejov -  všetci akcionári so sídlom v okresoch 

Bardejov a Sabinov 

h) Vranov nad Topľou - všetci akcionári so sídlom 

v okresoch Vranov nad Topľou, Svidník a Stropkov 

i)  Humenné  -  všetci akcionári so sídlom v okresoch 

Humenné, Medzilaborce a Snina. 

Ak nevyužije svoje prednostné právo nominácie akcionár 

v rámci svojho územného obvodu alebo v prípade ak sa volí 

člen dozornej rady alebo predstavenstva, ktorí 

nereprezentuje územný obvod môže podať návrh na voľbu 

zástupcu ktorýkoľvek akcionár. 

 

Funkčné obdobie členov predstavenstva a dozornej rady je 

5 rokov. Výkon funkcie člena predstavenstva a člena 

dozornej rady končí dňom zvolenia nového člena na jeho 

miesto. 

Funkčné obdobie všetkých aktuálnych členov 

predstavenstva a dozornej rady sa skončí schválením návrhu 

stanov mesta Košice k 31.8.2020 (bez potreby ich 

odvolania). Prechodným ustanovením je upravené, že ich 

mandát zanikne voľbou nových členov orgánov spoločnosti, 

ktorých termín voľby nie je špecifikovaný.    

Funkčné obdobie nových členov predstavenstva a dozornej 

rady je 5 rokov, avšak končí až momentom voľby nových 

členov orgánov. 
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