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VEC: Odporúčanie akcionárom 

Vážení akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., 

Klub akcionárov VVS sa snaží zamedziť, aby súkromný sektor vstúpil do Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti (ďalej len VVS). Akcionári na stretnutí poverili zástupcov Klubu akcionárov VVS, aby za týmto účelom 

realizovali kroky k vzniku investičného fondu akcionárov VVS, ktorého zakladateľmi budú mestá a obce. 

Investičný fond akcionárov VVS bude tým subjektom, ktorému budú môcť v prípade záujmu akcionári predať 

svoje akcie, ak o nich neprejaví záujem žiaden iný zo súčasných akcionárov VVS. Ide o legálne a dlhodobé riešenie, 

ktoré umožní zachovať VVS v rukách miest a obcí.  

Mesto Košice svojim návrhom na zmenu stanov deklaruje rovnaký zámer ochrany VVS ale dôsledky jeho 

schválenia by mali presne opačný efekt.  

 

O čo ide mestu Košice?  
 

Mesto Košice ako najväčší akcionár uvádza, že chce zabrániť vstupu 
súkromného sektora do VVS a zachovať VVS v rukách aktuálnych 
akcionárov. 
 

Čo mesto Košice navrhuje? 
 

Mesto Košice navrhlo zmenu stanov, aby prevod akcií bol možný len 
medzi súčasnými akcionármi.  
 

Ako hodnotia návrh Košíc advokáti? ➢ Obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa nového návrhu 
stanov mesta Košice je v rozpore s ustanovením § 19 ods. 2 
Zákona o cenných papieroch a   § 156 ods. 9 Obchodného 
zákonníka. 
 

➢ Nezákonné riešenie spôsobí voľnú a neobmedzenú 
prevoditeľnosť akcií VVS. 

 

 

Pred čím varuje NKÚ?  ➢ NKÚ SR vidí riziko privatizácie vodárenských spoločností pri 
spojení akcionárov, ktorí by mohli dosiahnuť zmenu stanov 
v časti obmedzenia prevoditeľnosti akcií. 
 

➢ Aktuálne bez zmeny legislatívy nie je možné úpravou stanov 
obmedziť prevoditeľnosť akcií len na mestá a obce.  

 

Aké by boli následky schválenia 
návrhu mesta Košice? 

➢ Zrušenie predkupného práva súčasných akcionárov. 
 

➢ Zánik povinnosti získať predchádzajúci súhlas spoločnosti 
na prevod akcií mimo súčasných akcionárov. 
 

➢ Neobmedzený prevod akcií VVS na kohokoľvek.  
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Všetky relevantné skutočnosti potvrdzujú, že aktuálny návrh mesta Košice na zmenu stanov je zjavne nezákonný. 

Ide nielen o závery viacerých právnych analýz, či odborné komentáre od renomovaných akademikov 

k obchodnému zákonníku ale aj nezávislé stanovisko NKÚ.   

Klub akcionárov VVS ako akcionármi založené združenie na ochranu a presadzovanie ich záujmov vzhľadom na 

vyššie uvedené závažné negatívne dôsledky riešenia navrhovaného mestom Košice odporúča, aby akcionári 

pri hlasovaní o návrhu mesta Košice na zmenu stanov sa hlasovania zdržali alebo hlasovali proti.  

 

Košice, 24.08.2020 

 

 
JUDr. Ľubomír Čigáš 

Riaditeľ 
Klub akcionárov VVS 
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