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VEC: Návrh na úpravu predkupného práva v stanovách VVS 

Vážení akcionári, 

Klub akcionárov VVS v súvislosti s ochranou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS) pred vstupom 
súkromného sektora medzi súčasných akcionárov VVS vyvíja viaceré aktivity.  

Klub na základe poverenia akcionárov pracuje na založení Investičného fondu akcionárov VVS. Výkup akcií 
prostredníctvom Investičného fondu akcionárov VVS zabezpečí, aby tí akcionári, ktorí prejavia záujem predať svoje 
akcie, mali v prípade ak žiaden z existujúcich akcionárov nevyužije svoje predkupné právo príležitosť predať akcie 
subjektu, ktorý je založený a pod kontrolou súčasných akcionárov VVS.  Takto sa z dlhodobého hľadiska zabezpečí, aby 
bez ohľadu na početnosť akcionárov, ktorí budú predávať akcie vždy existovala možnosť a príležitosť, aby ich namiesto 
súkromníka mohol vykúpiť Investičný fond a akcie VVS tak ostali v rukách miest a obcí.    

V súvislosti s mimoriadnym valným zhromaždením VVS, ktoré sa bude konať dňa 02.09.2020 a jeho predmetom 
rokovania bude zmena stanov, Klub akcionárov VVS na základe právnych expertíz navrhne, aby akcionári prijali úpravu 
stanov v časti predkupného práva. Klub akcionárov VVS vníma, že proces predkupného práva by bolo vhodné 
aktualizovať a upraviť tak, aby zodpovedal súčasným potrebám akcionárov VVS a do budúcna vo väčšej miere zabezpečil 
ochranu záujmov miest, obcí  ako aj samotnej VVS. Evidujeme rovnakú snahu mesta Košice, avšak aj napriek zrejme 
spoločnému cieľu, ktorý prezentuje akcionár mesto Košice  a to zachovať VVS len v rukách miest a obcí, dôrazne 
neodporúčame podporiť znenie stanov, ktoré prezentuje mesto Košice ako svoj návrh. Jeho prijatie by totiž spôsobilo 
presný opak a to prevoditeľnosť akcií na kohokoľvek a bez akejkoľvek kontroly VVS a to so súčasným zánikom 
predkupného pravá akcionárov VVS.  
 

Za týmto účelom odporúčame, aby akcionári VVS zohľadnili tieto tézy: 
1. Predkupné právo na akcie VVS je podľa súčasnej legislatívy jediným zákonným riešením ako ochrániť VVS pred 
vstupom súkromného sektora.  
2. Predkupné právo by malo byť štruktúrované do viacerých stupňov: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že návrh na takúto úpravu stanov podporíte a prispejete tak k ochrane záujmov súčasných akcionárov VVS 

ako aj samotnej VVS. 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás môžete kontaktovať buď prostredníctvom e-mailu na adrese: 

cigas@klubakcionarov.sk alebo kontaktného formulára na našej web stránke: www.klubakcionarov.sk  

 

Košice, 24.08.2020   JUDr. Ľubomír Čigáš, riaditeľ Klubu akcionárov VVS 

Predkupné právo v 1. rade 

SÚČASNÍ AKCIONÁRI 

Predkupné právo v 2. rade  

INVESTIČNÝ FOND VVS 

Predkupné právo v 3. rade 

SPOLOČNOSŤ VVS 

Minimálne 30 dní na uplatnenie Potom ak nevyužijú akcionári v 1. rade. 

Minimálne 30 dní na uplatnenie 

 

Potom ak nevyužijú akcionári 

v 1. a 2. rade. Minimálne 30 dní 

na uplatnenie 
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