
Zápisnica z rokovania 
dozornej rady spoločnosti 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
Šafárikova 30,  Hlohovec 

IČO: 36 255 556 
konanej dňa 28.10.2021 

 
 
        V súlade s čl. XIV Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Vodárenská spoločnosť 
Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec, IČO: 36 255 556, zapísanej v obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 14262/T (ďalej aj „spoločnosti“ v príslušnom 
gramatickom tvare) bola vyhotovená táto zápisnica z rokovania dozornej rady:  
 
 
Miesto rokovania:     sídlo spoločnosti Šafárikova 30, Hlohovec 
 
Čas rokovania:           28.10.2021 od 15,00 hod. 
 
Prítomní členovia dozornej rady: 
Ing. Miroslav Začko      -   predseda dozornej rady 
Mgr. Tomáš Borovský  –   člen dozornej rady 
MVDr. Oliver Pestún    -   člen dozornej rady 
Lucia Svíčková             –   člen dozornej rady 
Michal Šuliman             -   člen dozornej rady 
 
Prítomní: 
Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti 
 
Program rokovania: 
 
1.  Otvorenie rokovania DR 
2.  Informácia o aktuálnom stave spoločnosti 
     a) Vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za prvý polrok 2021 
     b) Vyhodnotenie strát vody za prvý polrok 2021 
     c) Vyhodnotenie porúch a opráv porúch za prvý polrok 2021 (porovnanie vlastná réžia vs. 

dodávateľsky) 
     d) Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii rekonštrukcia na ulici Jesenského  

a dosadzovacej nádrže DN č. 1 ČOV 
3. Plán investičných akcií na rok 2022, prípadne na ďalšie roky 
4) Informácia o skončenom súdnom procese (dom na M.R.Štefánika) 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
 
Priebeh rokovania: 
 
ad 1) Otvorenie DR 
 
Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej rady Ing. Miroslav Začko, 
ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom rokovania dozornej rady. 
Zapisovaním zápisnice bola poverená Alena Dávidová. 
Na to dozorná rada prijala toto uznesenie: 
 
 



u z n e s e n i e  
 č. 09/2021 

 
Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade 
s ustanovením čl. XIV bod 10 Zakladateľskej listy spoločnosti.  
Dozorná rada schvaľuje program rokovania: 
 
1.  Otvorenie rokovania DR 
2.  Informácia o aktuálnom stave spoločnosti 
     a) Vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za prvý polrok 2021 
     b) Vyhodnotenie strát vody za prvý polrok 2021 
     c) Vyhodnotenie porúch a opráv porúch za prvý polrok 2021 (porovnanie vlastná réžia vs. 

dodávateľsky) 
     d) Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii rekonštrukcia na ulici Jesenského  

a dosadzovacej nádrže DN č. 1 ČOV 
3. Plán investičných akcií na rok 2022, prípadne na ďalšie roky 
4) Informácia o skončenom súdnom procese (dom na M.R. Štefánika) 
5. Rôzne 
6. Záver 
 
Za:               100 %  členov dozornej rady 
Proti:               0 %  členov dozornej rady 
Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 
 
 
ad 2)  Informácia o aktuálnom stave spoločnosti   
          a) Vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za prvý polrok 2021 
 
Konateľka spoločnosti informovala prítomných o stave spoločnosti za prvý polrok a ku koncu 
III. štvrťroka 2021. 
 
          b) Vyhodnotenie strát vody za prvý polrok 2021 
 
Informáciu o stratách vody za I. polrok 2021 podal Ing. Balko. Za toto obdobie spoločnosť 
eviduje dve najväčšie poruchy a to  na  Nám.  sv. Michala  a na ul. Podzámska, veľkosť 
skrytého úniku týchto porúch bol na úrovni 18 l/s. V porovnaní s I. polrokom 2020 počet 
porúch stúpol. 
 
     c) Vyhodnotenie porúch a opráv porúch za prvý polrok 2021 (porovnanie vlastná réžia vs. 

dodávateľsky) 
 
Vyhodnotenie porúch a opráv za prvý polrok 2021 bolo podané elektronicky ako materiál, ku 
ktorému podal výklad  Ing. Balko.  
. 
      d) Informácia o prebiehajúcej investičnej akcii rekonštrukcia na ulici Jesenského  

a dosadzovacej nádrže DN č. 1 ČOV 
 
Konateľka spoločnosti informovala prítomných o priebehu rekonštrukcie verejného vodovodu 
na ulici Jesenského. Niektoré práce, ako bod napojenia,  realizovala spoločnosť vo vlastnej 
réžii. Nakoľko sa spoločnosť snaží eliminovať odstávku vody bola stavba rozdelená na etapy, 
z ktorých každá by mala byť ukončená samostatne vrátane tlakovej skúšky, kontroly kvality 
vody a nových pripojení k  jednotlivým nehnuteľnostiam.)  



Ďalej informovala o prebiehajúcich práca na dosadzovacej nádrži na ČOV, aktuálne 
prebiehajú sanačné práce betónovej konštrukcie nádrže, pojazd bol odvezený na predpísanú 
povrchovú úpravu, bola objednaná nová prevodovka. 
 
 

u z n e s e n i e 
č. 10/2021 

 
Dozorná rada berie na vedomie správu o aktuálnom stave spoločnosti vo všetkých 
bodoch. 
 
Za:               100 %  členov dozornej rady 
Proti:               0 %  členov dozornej rady 
Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 
 

 
ad 3)  Plán investičných akcií na rok 2022, prípadne na ďalšie roky 
 
Konateľka spoločnosti informovala prítomných členov dozornej rady o príprave rekonštrukcie 
vodovodu na ulici Palackého a Šoltésovej vo vlastnej réžii. V prípade nedokončenia 
rekonštrukcie vodovodu na ul. Jesenského v roku  2021 vo všetkých etapách, bude sa 
pokračovať v roku 2022. Spoločnosť vyžiada od Mesta Hlohovec informáciu o plánovaných 
investičných akciách  a opráv povrchov väčších rozsahov s dopadom na prevádzkovanú 
infraštruktúru.  .    

 
u z n e s e n i e  

č. 11/2021 
 

Dozorná rada berie na vedomie plán investičných akcií spoločností na rok 2022 
Za:               100 %  členov dozornej rady 
Proti:               0 %  členov dozornej rady 
Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 
 
ad 4) Informácia o skončenom súdnom procese (dom na M.R.Štefánika) 
 
Konateľka spoločnosti informovala prítomných o oneskorenom podaní dovolania zo strany 
JUDr. Jurgovej. Po vzájomnej dohode uhradí JUDr. Jurgová poplatok, trovy dovolania a 50% 
súdne trovy p. Pavlíčkovej, ktoré by mala uhradiť spoločnosť.  
 
ad 5) Rôzne 
 
V bode rôzne Mgr. Borovský poukázal na rozkopávky po poruchách. Doporučil opakovane 
vyzvať dodávateľa služby na realizáciu úprav po poruchách. (ul. Koperníkova) 
 
ad 6)   Záver   
 
Predseda dozornej rady poďakoval prítomným  za účasť a ukončil rokovanie.  
 
 
V Hlohovci dňa  28.10.2021 
 
Ing. Miroslav Začko, predseda DR                                          ................................... 
 
Alena Dávidová, zapisovateľka                                               ..................................                   


