
Zápisnica z rokovania 
dozornej rady spoločnosti 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

Šafárikova 30,  Hlohovec 

IČO: 36 255 556 

konanej dňa 13.10.2022 

 

 

        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:           13.10.2022 od 14,00 hod. 

 

Prítomní členovia dozornej rady: 

Ing. Miroslav Začko      -   predseda dozornej rady 

Mgr. Tomáš Borovský  -   člen dozornej rady 

MVDr. Oliver Pestún    -   člen dozornej rady 

 

Prítomní: 

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti 

 

Program rokovania: 

 

1.  Úvod a otvorenie rokovania DR 

2.  Správa o činnosti spoločnosti 

3. Správa o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2022 

4. Vývoj stratovosti vody za I. polrok 2022 

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. 10/2022 

 

Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade 

s ustanovením čl. XIV bod 8 Zakladateľskej listy spoločnosti.  

 

 

 

 



Dozorná rada schvaľuje program rokovania: 

 

1.  Úvod a otvorenie rokovania DR 

2.  Správa o činnosti spoločnosti 

3. Správa o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2022 

4. Vývoj stratovosti vody za I. polrok 2022 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Za:               100 %  členov dozornej rady 

Proti:               0 %  členov dozornej rady 

Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 

 

 

ad 2)  Správa o činnosti spoločnosti   

          

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová informovala prítomných členov dozornej rady  o doteraz 

zrealizovaných akciách v roku 2022 ( ČOV Hlohovec - rekonštrukcia dosadzovacích nádrží č. 

1 a 2, rekonštrukcia VV a VK ul. Jesenského ) a pripravovaných akciách (rekonštrukcia 

vodovodu ul. Palackého, oprava strechy na administratívnej budove atď.).  

 Na to prijala dozorná rada toto: 

 

u z n e s e n i e 

č. 11/2022 

 

Dozorná rada  berie na vedomie  správu o činnosti spoločnosti.   

 

Za:               100 %  členov dozornej rady 

Proti:               0 %  členov dozornej rady 

Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 

 

 

ad 3)  Správa o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2022 

 

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová informovala prítomných o aktuálnom  stave spoločnosti. 

Za I. polrok 2022 dosiahla spoločnosť kladný hospodársky výsledok. 

Na to prijala dozorná rada toto: 

  

u z n e s e n i e  

č. 12/2022 

 

Dozorná rada berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2022  

 

Za:               100 %  členov dozornej rady 

Proti:               0 %  členov dozornej rady 

Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 

 

 

ad 4)   Vývoj stratovosti vody za I. polrok 2022 

 

Konateľka spoločnosti informovala prítomných  o vývoji stratovosti vody. Do 30.9. 2022 

spoločnosť zaznamenala spolu 105 porúch a udalostí na verejnom vodovode. Straty vody na 

sieti za 1. polrok 2022 tvoria cca 20 %  z fakturovaného množstva.  

Na to prijala dozorná rada toto:   



u z n e s e n i e  

 č. 13/2022 

 

Dozorná rada berie na vedomie správu o stratovosti vody za I. polrok 2022 

 

Za:               100 %  členov dozornej rady 

Proti:               0 %  členov dozornej rady 

Zdržal sa:        0 %  členov dozornej rady 

 

ad 5)  Rôzne 

 

Konateľka spoločnosti sa vyjadrila k príspevku poslanca Hrobára na poslednom MsZ na tému 

opravy poruchy na Pltníckej ulici v Šulekove. Podrobne vysvetlila situáciu a priebeh opravy 

a poprosila členov DR o podanie vysvetlenia ďalším členom, príp. obyvateľom, nakoľko  

prezentáciu p. Hrobára považuje za zavádzajúcu a poškodzujúcu dobré meno spoločnosti.  

 

Členovia dozornej rady poďakovali konateľke spoločnosti Ing. Kopcovej za dosiahnuté 

výsledky spoločnosti. 

 

ad  6) Záver  

 

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným  za účasť a ukončil rokovanie.  

 

 

V Hlohovci dňa  13.10.2022 

 

Ing. Miroslav Začko, predseda DR                                          ................................... 

 

Alena Dávidová, zapisovateľka                                               ..................................                   


