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Vysvetlenie k bodom programu RVZ VVS, a.s.  
 
Bod 1. programu RVZ: Voľba pracovných orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, 
zapisovateľ, overovatelia zápisnice, skrutátori) 
Ide o povinnú voľbu osôb, ktoré zabezpečujú priebeh valného zhromaždenia.  
 
Body 2.-5. programu RVZ: Informácia o výsledkoch hospodárenia, Správa dozornej rady, Stanovisko audítora 
Jedná sa o zákonnú informačnú povinnosť predstavenstva, dozornej rady a povinnosti auditu účtovnej závierky 
VVS a.s. 
O týchto bodoch programu sa nehlasuje. 
 
Bod 6.-7. programu RVZ: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a výročnej správy 
(správy o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku ), Schválenie návrhu na usporiadanie výsledku 
hospodárenia za rok 2019 
Predstavenstvo je zo zákona povinné predložiť akcionárom na valné zhromaždenia schválenie účtovnej závierky 
za predchádzajúci rok.  Účtovná závierka s informáciou o jej schválení alebo neschválení sa následne registruje 
vo verejnom registri účtovných závierok: http://www.registeruz.sk 
Rozhodnutie o usporiadaní výsledku hospodárenia o preúčtovaní strany na stratu minulých období je účtovná 
operácia na základe, ktorej spoločnosť vzniknutú stratu neuhrádza a môže ju využiť v budúcnosti napríklad na 
zníženie základy dane v prípade ak dosiahne v nasledujúcom období zisk.  
 
Bod 8. programu RVZ: Informácia predstavenstva o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na 
rok 2020  
Predloženie uvedenej informácie je zákonnou povinnosťou predstavenstva. 
O tomto bode programu sa nehlasuje. 
 
Bod 9. programu RVZ: Informácia predstavenstva o plnení úloh vízií transparentnosti vo VVS, a.s. 
Predloženie uvedenej informácie je povinnosťou predstavenstva na základe uznesenia riadneho valného 
zhromaždenia konaného dňa 20.6.2019.  
O tomto bode programu sa nehlasuje. 
 
Bod 10. programu RVZ: Schválenie zmlúv o výkone funkcie členom dozornej rady zvolených zamestnancami 
Spoločnosť VVS a.s. má viac ako 50 zamestnancov, preto 1/3 členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci 
spoločnosti. Zmluva o výkone funkcie členom dozornej rady (volených zamestnancami ale aj členov volených 
valným zhromaždením) sa schvaľuje akcionármi na valnom zhromaždení, čím dochádza k upresneniu práv 
a povinností členov dozornej rady.  
 
Bod 11. programu RVZ: Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie  
Navrhuje sa opätovné  zvolenie do funkcie pána Ing. Petra Molčana, ktorému dna 15.6.2020 uplynie jeho 
predchádzajúce funkčné obdobie.  Ing. Peter Molčan zastáva funkciu člena dozornej rady kontinuálne už od roku 
2006. 
Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorá sa schvaľuje akcionármi na valnom zhromaždení dochádza 
k upresneniu práv a povinností člena dozornej rady.  
 
Bod 12. programu RVZ:  Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu stanov spoločnosti 
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Navrhovaná zmena stanov znamená flexibilnejšiu úpravu počtu členov predstavenstva pre prípad požiadaviek 
akcionárov na jej rozšírenie o ďalších členov.   
 
Bod 13. programu RVZ:  Schválenie odvolania proti rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
0006/2020/V, číslo spisu 36-2020-BA zo dňa 5.marca 2020 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej v texte len „URSO“) odmietol úpravu ceny v rozsahu v akom bolo 
navrhnuté spoločnosťou VVS, a.s. na základe poverenia akcionárov. 
VVS a.s. v dôsledku tohto rozhodnutia URSO, môže uplatňovať cenu, ktorá nepokrýva ani oprávnené náklady 
a zároveň neumožňuje dosiahnuť vyrovnané hospodárenie či zisk. Spoločnosti teda hrozí ďalšia strata.  
Predstavenstvo je povinné konať s odbornou starostlivosťou, v záujme spoločnosti a všetkých jej akcionárov. 
Predstavenstvo v súčinnosti s advokátskou kanceláriou podalo voči rozhodnutiu URSO odvolanie. Uvedeným 
postupom sa VVS a.s. domáha nápravy rozhodnutia URSO, aby sa vytvorili predpoklady pre minimalizáciu strát 
a ekonomickú stabilizáciu spoločnosti. 
Rozhodnutie valného zhromaždenia o udelení súhlasu s odvolaním voči rozhodnutiu URSO, je jednou zo 
zákonných podmienok pre podanie odvolania a prípadnú zmenu rozhodnutia URSO.  
 
Bod 14. programu RVZ:  Schválenie prenesenia právomoci valného zhromaždenia schvaľovať návrh ceny 
a iných návrhov v konaní o cenovej regulácií na predstavenstvo spoločnosti.  
VVS a.s. potrebuje za súčasného stavu súhlas valného zhromaždenia na to, aby navrhovala URSO zmenu ceny 
a podávala prípadné odvolania voči jeho rozhodnutiam. Možné riziko neúmerného navýšenia cien zo strany 
predstavenstva je limitovaná zákonom a v konečnom dôsledku takýto návrh vždy posudzuje a schvaľuje URSO. 
Zároveň platí, že je možné uplatniť len zákonom predpokladané oprávnené náklady. Napríklad pri zvýšení 
minimálnej mzdy či príplatkov v dôsledku zmeny zákona, môže VVS požadovať od URSO zvýšenie ceny len 
v rozsahu týchto oprávnených nákladov. 
Vzhľadom na zákonné lehoty na zvolanie valného zhromaždenia, náklady na konanie valného zhromaždenia 
a zákonom dané limity a štátne kontrolné mechanizmy pri navyšovaní cien vody, možno uvedený návrh 
považovať za prospešný a účelný spôsob riadenia spoločnosti, za ktoré zodpovedá predstavenstvo VVS a.s. 
akcionárom na valnom zhromaždení.   
 
Kompletnú dokumentáciu k jednotlivým bodom programu si môžete stiahnuť z nasledovnej adresy: 

 
>>> CELÁ DOKUMENTÁCIA K RVZ VVS A.S. *** <<< 

  
 

*** Prihlasovacie meno a heslo nájdete na Vašom korešpondenčnom hlasovacom lístku. 

 

Disclaimer: Informácie, názory, stanoviská a odporúčania majú povahu komentára výkonného a riadiaceho 
orgánu KA VVS, nemajú povahu právnej pomoci, neboli predmetom schvaľovania valného zhromaždenia KA VVS 
ani nepredstavuje názor, ktoréhokoľvek člena KA VVS.  Materiál poskytuje informačnú bázu pre kvalifikované 
a nezávislé rozhodnutie akcionára VVS, a.s.  a nemožno ho interpretovať ako návod na hlasovanie určitým 
spôsobom. 
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