
 

KOREŠPONDENČNÝ HLASOVCÍ LÍSTOK 

PRE HLASOVANIE NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ  

 

obchodnej spoločnosti Oravská  vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bysterecká 2180, 

026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10544/L, 

 

ktoré sa bude konať dňa 11.05.2021 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Bysterecká 2180, 

026 80 Dolný Kubín 

 

A/ ÚDAJE O AKCIONÁROVI A AKCIÁCH  

(Pokyny: vyplňte všetky údaje)  

Názov/meno a priezvisko akcionára: ................................................................................. 

 

Sídlo/miesto podnikania/bydlisko akcionára: ................................................................... 

 

Celkový počet akcií akcionára ku dňu vyhotovenia hlasovacieho lístka:  

................................................................................................................................................ 

Celková menovitá hodnota akcií akcionára ku dňu vyhotovenia hlasovacieho lístka:  

................................................................................................................................................ 

Počet akcií akcionára, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva:  

............................................................................................................................................... 

Menovitá hodnotu akcií, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva: 

............................................................................................................................................... 

B. ÚDAJE O SPLNOMOCNENCOVI  

(Pokyny: vyplňte len v prípade, že akcionár hlasuje prostredníctvom splnomocnenca)  

Názov/meno a priezvisko splnomocnenca:...........................................................................  

Sídlo/miesto podnikania/bydlisko splnomocnenca: .............................................................. 

C. HLASOVANIE AKCIONÁRA K BODOM PROGRAMU A NÁVRHOM UZNESENÍ  

(Pokyny: uveďte spôsob hlasovania akcionára ku všetkým bodom programu a návrhom 

uznesení valného zhromaždenia značkou ☒ v príslušnom rámčeku)  

 

 



K 1. bodu programu  

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného 

zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním 

hlasov. 

 

Uznesenie č. 1/2021  

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí :   

za predsedu riadneho valného zhromaždenia Milana Pavlovčíka,   

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Martinu Michalicovú, 

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia  Ing. Jána Prílepka, Mgr. Jozefa 

Záhoru, 

za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia : zamestnanci firmy AS 

Partner, s. r. o. Košice. 

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

K 2. bodu programu  

Správa Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady. 

 

Uznesenie č. 2/2021   

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej 

činnosti Dozornej rady v predloženom znení.  

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

 K 3. bodu programu  

Schválenie riadnej účtovej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej 

činnosti spoločnosti  o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho 

výsledku za rok 2020. 

 

 

 



 

Uznesenie č.3/2021 

Riadne valné zhromaždenie  schvaľuje  :  

 

    1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020, výročnú správu, správu        

        o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2020 

    2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti  za rok 2020 takto: 

 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením         80 561,41 € 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení                26 983,84 € 

rozdelenie disponibilného zisku: 

prídel do zákonného rezervného fondu                   2 698,38 € 

prídel do sociálneho fondu                                                         3 000,00 € 

prídel do investičného fondu                                            21 285,46 € 

       zostatok                 0,00 € 

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

K 4. bodu programu 

Návrh  na   schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej 

závierky. 

   

Uznesenie č. 4/2021 

Riadne valné zhromaždenie  schvaľuje audítora  na schválenie  účtovnej závierky na 

priebežný audit a overenie účtovnej závierky. 

Spoločnosťou:  Ing. Ladislav Adamec, evidenčné číslo licencie UDVA 630, M. Hattalu 2298/19, 

026 01 Dolný Kubín   

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

  

 



K 5. bodu programu 

Schválenie a prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní 
o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán 
spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti. 
 
 
Uznesenie č. 5/2021 
Valné zhromaždenie schvaľuje a prenáša právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných 

návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na 

štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti. 

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

K 6. bodu programu 

Voľba členov dozornej rady 
 

Funkcia člena dozornej rady: Ing. Vladimíra Šišku, adresa................................................. 

..........................................................................................., sa skončí dňa 11.05.2021. 

Funkcia člena dozornej rady: Ing. Jána Kamasa, adresa ...................................................... 

............................................................................................., sa skončí dňa 11.05.2021. 

Funkcia člena dozornej rady: Milana Pavlovčíka, adresa....................................................... 

............................................................................................, sa skončí dňa 14.09.2021. 

Valné zhromaždenie volí členov dozornej rady iba z osôb písomne navrhnutých akcionárom 

alebo akcionármi spoločnosti. 

Dňa 23.02. 2021  bol spoločnosti OVS, a. s. doručený list od regionálneho Združenie miest 

a obcí Horná Orava v ktorom v súlade s článkom IX. bod 13. Stanov spoločnosti navrhujú na 

nového  člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za Združenie miest a obcí 

Horná Orava: Ing. Vladimíra Šišku, adresa .................................................... 

Dňa 18.02.2021  bol spoločnosti OVS, a. s. doručený list od regionálneho Združenie miest 

a obcí Dolná Orava v ktorom v súlade s článkom IX. bod 13. Stanov spoločnosti navrhujú na 

nového  člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za Združenie miest a obcí 

Dolná  Orava: Ing. Jána Kamasa, adresa ....................................................        

Dňa 18.02.2021  bol spoločnosti OVS, a. s. doručený list od regionálneho Združenie miest 

a obcí Dolná Orava v ktorom v súlade s článkom IX. bod 13. Stanov spoločnosti navrhujú na 

nového  člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za Združenie miest a obcí 

Dolná Orava: Milana Pavlovčíka, adresa ........................................................... 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2021/A 

Riadne valné zhromaždenie k o n š t a t u j e , 

že dňom 11.05.2021 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné  obdobie 

členovi dozornej rady Ing. Vladimírovi Šiškovi, adresa....................................., a na jeho 

miesto s účinnosťou od 11.05.2021 volí Ing. Vladimíra Šišku, adresa ..............................  

za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s. .  

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

Uznesenie č. 6/2021/B 

Riadne valné zhromaždenie k o n š t a t u j e , 

že dňom 11.05.2021 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné  obdobie 

členovi dozornej rady Ing. Jánovi  Kamasovi, adresa................................................,  a na 

jeho miesto s účinnosťou od 11.05.2021 volí Ing. Jána Kamasa, adresa 

......................................, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s.  

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

Uznesenie č. 6/2021/C 

Riadne valné zhromaždenie k o n š t a t u j e , 

že dňom 14.09.2021 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné  obdobie 

členovi dozornej rady Milanovi Pavlovčíkovi, adresa ..................................................., a na 

jeho miesto s účinnosťou od 14.09.2021 volí Milana Pavlovčíka, adresa 

..............................................., za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s.  

☐ ZA  

☐ PROTI  

☐ ZDRŽAL SA 

 

 

D. INÉ SKUTOČNOSTI SÚVISIACE S VÝKONOM PRÁVA HLASOVAŤ  

(Pokyny: nepovinné, uveďte prípadné skutočnosti, ktoré považujete za dôležité v súvislosti s 

výkonom hlasovacieho práva akcionára)  

 



 

E. MIESTO, DÁTUM A ČAS VYHOTOVENIA HLASOVACIEHO LÍSTKA  

(Pokyny: vyplňte všetky údaje, podpis akcionára alebo splnomocnenca musí byť úradne 

osvedčený)  

Miesto vyhotovenia:  

Dátum vyhotovenia:  

Čas vyhotovenia:  

 

 

 

                                                              ........................................................................... 

   Podpis akcionára alebo splnomocnenca:  

/osvedčený podpis/ 


