Zápisnica z rokovania
dozornej rady spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556

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:

15.8.2018 od 14,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:
doc. Ing. František Duchoň, PhD., predseda dozornej rady
RNDr. Denisa Bartošová, člen dozornej rady
Ing. arch. Miloslav Drgoň, člen dozornej rady
MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady
Ing. Miroslav Začko, člen dozornej rady
Prítomný konateľ spoločnosti:
Mgr. Tomáš Borovský
Program rokovania:
1. Otvorenie DR
2. Hospodársky výsledok spoločnosti za I. polrok 2018
3. Stav pohľadávok spoločnosti
4. Opravy na vodovodnom a kanalizačnom pripojení (predovšetkým identifikácia
najhlavnejších problémov a plán ich nápravy)
5. Rôzne
6. Záver
Priebeh rokovania:
ad1) Otvorenie DR
Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej rady doc. Ing. František
Duchoň, PhD., ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom
rokovania dozornej rady. Zapisovaním zápisnice bola poverená Alena Dávidová a za
overovateľa bol určený Ing. Miroslav Začko.

uznesenie
č. 6/2018
Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade
s ustanovením čl. XIV bod 10 Zakladateľskej listy spoločnosti.

Dozorná rada schvaľuje tento program rokovania dozornej rady:
1. Otvorenie DR
2. Hospodársky výsledok spoločnosti za I. polrok 2018
3. Stav pohľadávok spoločnosti
4. Opravy na vodovodnom a kanalizačnom pripojení (predovšetkým identifikácia
najhlavnejších problémov a plán ich nápravy)
5. Rôzne
6. Záver
Za:
5 členov
Proti:
0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad 2) Hospodársky výsledok spoločnosti za I. polrok 2018
Spoločnosť dosiahla za I. polrok 2018 kladný hospodársky výsledok vo výške 19 231,92 €.
V minulom období za I. polrok 2017, bol hospodársky výsledok 13 052,67.
uznesenie
č. 7/2018
Dozorná rada berie na vedomie informácie o hospodárskom výsledku za I. polrok 2018.
Za:
5 členov
Proti:
0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad 3) Stav pohľadávok spoločnosti
Pohľadávky z obchodného styku k dátumu 30.6.2018

Pohľadávky celkom
V dátume splatnosti

295 094,05

Do 14 dní po splatnosti

11 262,91

Do 30 dní po splatnosti

809,34

Do 60 dní po splatnosti

4147,62

Do 90 dní po splatnosti

1 779,66

Do 180 dní po splatnosti

5 312,59

Do 365 dní po splatnosti

4 928,99

Nad 365 dní po splatnosti

12 032,09

335 367,25

Dvaja najväčší dlžníci spoločnosti Sporta arena, s.r.o. a Nemocnica s poliklinikou, s.r.o.
vyrovnali v mesiaci jún a júl 2018 svoje pohľadávky voči spoločnosti. .
uznesenie
č. 8/2018
Dozorná rada berie na vedomie správu o stave pohľadávok spoločnosti
Za:
5 členov
Proti:
0 členov
Zdržal sa: 0 členov
ad 4) Opravy na vodovodnom a kanalizačnom pripojení (predovšetkým identifikácia
najhlavnejších problémov a plán ich nápravy)
Konateľ spoločnosti informoval prítomných, že v tomto období prebieha verejné obstarávanie
na rekonštrukciu vodovodného potrubia na ul. Kpt. Nálepku, ktoré je v súčasnosti odpojené
z dôvodu poruchovosti.
V priebehu roka 2019 plánuje spoločnosť zrekonštruovať druhú hlavnú vetvu rozvodného
potrubia a to na ulici Jesenského.
V roku 2018 spoločnosť zrealizovala opravy uzlových bodov na ulici Železničná, ZábranieHlohová, M. Benku – Mierová. Spoločnosť plánuje do konca roka 2018 opravy okrem iných
aj na ul. Pribinova, Jesenského, Vinohradská.
Spoločnosť diagnostikuje kanalizačné potrubie za časťou Cisárka pri železničnom moste
nakoľko prichádza k vzdúvaniu poklopov. Dôvody nepriepustnosti budú známe po vykonaní
monitoringu stoky, ktorý je objednaný u spoločnosti SEZAKO.
Stav elektroinštalácie PS Dolná Sihoť dala spoločnosť preveriť. Na základe záverov
obhliadky vyhodnotíme potrebu úprav na PS Dolná Sihoť vrátane zálohy existujúceho
čerpadla. Podľa predbežných informácií bude potrebné doriešiť odvetrávanie existujúcich
el.zariadení, keďže možným dôvodom výpadkov el.energie je prehrievanie zariadení.
V súvislosti s uvedenými informáciami sa Ing. Začko pýtal, či rekonštrukcia vodovodného
potrubia na ul. Jesenského v roku 2019 bude realizovaná ako investičná splátka voči mestu
Hlohovec. Konateľ spoločnosti potvrdil, že plánovaná rekonštrukcia by mala byť súčasťou
investičnej splátky v zmysle prevádzkovej zmluvy.
Ing. arch. Drgoň sa informoval, či je na ul. Jesenského potrubie spoločnosti TAVOS, a.s., či
sa plánuje osloviť túto spoločnosť k súbežnej realizácii opravy alebo výmeny tohto potrubia,
nakoľko mesto Hlohovec plánuje riešiť povrch komunikácie na ul. Jesenského.
Konateľ spoločnosti odpovedal, že Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bude uvedenú
spoločnosť kontaktovať.
uznesenie
č. 9/2018
Dozorná rada berie na vedomie informácie o opravách na vodovodnom a kanalizačnom
pripojení
Za:
5 členov
Proti:
0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad 3) Rôzne

doc. Ing. Duchoň, PhD sa informoval o rozkopávke na ul. Hlohová-Zábranie. Konateľ
spoločnosti vysvetlil, že spoločnosť rieši opravy po rozkopávkach s dodávateľom. Ďalej sa
doc. Ing. Duchoň, PhD pýtal na trativod na ul. Osloboditeľov. Na túto pripomienku konateľ
spoločnosti odpovedal, že trativod bol vyčistený ale nie je isté, či sa problém s dažďovou
vodou nebude opakovať pri prívalových dažďoch, nakoľko je podozrenie, že trativod je
napriek prečisteniu nefunkčný.
MVDr. Pestún požiadal o zaslanie tabuľkovej časti k hospodárskemu výsledku spoločnosti za
I. polrok 2018 elektronicky. Konateľ spoločnosti súhlasil, po ukončení účtovnej závierky
bude zaslaná všetkým členom DR.
Ing. Začko sa informoval, či sa po oprave elektroinštalácie na prečerpávacej stanici Dolná
Sihoť nebudú opakovať záplavy. Konateľ spoločnosti vysvetlil, že problém so záplavami pri
prívalových dažďoch na ul. Dilongová, Železničná a Bernolákova nie je v Soft štarte na PS
Dolná Sihoť. Hlavnou príčinou je veľké množstvo spadnutých zrážok za krátke časové
obdobie. Množstvo vody nie je možné okamžite odviesť existujúcimi kanalizačnými do
kanalizácie. V niektorých prípadoch neschopnosť odvádzanie dažďovej vody vpustami
spôsobuje sústavné upchávanie dažďových vpustí priľahlými prevádzkami /Pribinova ulica,
Železničná ulica/ alebo pokosenou trávou, ktorú dážď splavuje a upcháva kanalizačné vpuste.
MVDr. Pestún sa informoval, ako bolo doriešené polievanie novo založenej zelene
v centrálnej časti Šulekova. Spoločnosť poskytla súčinnosť správcovi zelene, Mestská zeleň
Hlohovec, ktorá má aktuálne k dispozícii dve odberné miesta na polievanie novo zasadenej
zelene. V druhej časti za komunikáciou, bude zavlažovanie riešené novou šachtou, ktorej
umiestnenie bude závisieť od majetkových a prevádzkových podmienok
Ďalej sa MVDr. Pestún pýtal na nákup a predaj vody v objemových jednotkách. Konateľ
spoločnosti informoval, že nákup vody v I. polroku 2018 bol 732977m3 a predaj 442676m3.
Na záver konateľ spoločnosti vyzval prítomných k účasti na otváraní obálok a vyhodnotení
ponúk na zákazku „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec - Rozvodné
potrubie Nábrežie II., ktoré sa bude konať dňa 16.8.2018 o 10,00 hod. v kancelárii konateľa
spoločnosti. Doc. Ing. Duchoň, PhD navrhol aby sa pokračovalo v odhlasovanom poradí, na
to MVDr. Oliver Pestún prisľúbil účasť.
uznesenie
č. 10/2018
Dozorná rada berie na vedomie informácie v bode rôzne.
Za:
5 členov
Proti:
0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad) 4 Záver
Predseda dozornej rady poďakoval členom dozornej rady za aktívnu účasť a ukončil
rokovanie.
V Hlohovci dňa 15.8.2018
doc.Ing. František Duchoň, predseda dozornej rady

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

Ing. Miroslav Začko, overovateľ

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

Alena Dávidová, zapisovateľka

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

