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P R E A M B U L A 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 

36 252 484 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „investor“) vyhlásila v priebehu rokov 2018 až 

2022 viacero výziev, na základe ktorých bolo zo strany akcionárov možné žiadať o 

zaradenie svojej požiadavky na realizáciu investičnej akcie do investičného plánu 

spoločnosti v príslušnom kalendárnom roku.  

Niektoré požiadavky akcionárov však nemohli byť do vyššie spomenutých výziev 

zaradené z dôvodu, že viacerí akcionári vodné stavby na svojom území nielen vlastnia, ale 

aj prevádzkujú, alebo existovali iné dôvody, pre ktoré nebolo možné ich požiadavkám 

vyhovieť a z tohto dôvodu neboli buď zo strany žiadateľov (akcionárov) podané vôbec 

alebo boli spoločnosťou vyradené z procesu hodnotenia doručených žiadostí v súlade 

s podmienkami uvedenými vo výzve.  

Z dôvodu, že spoločnosť si uvedomuje, že doposiaľ vyhlásené výzvy mohli niektorých 

akcionárov vylúčiť z procesu podávania žiadostí o zaradenie svojej požiadavky na 

realizáciu investičnej akcie do investičného plánu spoločnosti, čo spôsobuje určitú 

nerovnováhu medzi akcionármi spoločnosti z dôvodu, že v prípade, ak spoločnosť 

dosahovala zisk, tento nebol rozdelený medzi akcionárov, ale bol v minulosti prevedený 

(na základe rozhodnutia valného zhromaždenia) do fondu rozvoja (ktorý je určený na 

krytie investičných aktivít spoločnosti nad rámec plánovaných investičných akcií a na 

krytie nákladov spojených s požiadavkami akcionárov na zaradenie ich požiadaviek do 

investičného plánu spoločnosti), avšak určitá kategória akcionárov nemala možnosť 

z uvedeného fondu profitovať v podobe uspokojovania potrieb obyvateľov v rámci 

výkonu samosprávnych kompetencií na úseku verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií prostredníctvom spoločnosti, v ktorej majú verejno-právnu účasť.  

 

Za účelom zabránenia diskriminácie medzi akcionármi spoločnosti, vyčlenila spoločnosť  

na rok 2022 na podporu spolupráce s akcionármi, ktorých požiadavkám nebolo možné 

vyhovieť podľa doposiaľ vyhlásených výziev, na rok 2022 (na podklade tohto 

metodického pokynu) celkovú a konečnú sumu vo výške 20% z celkového objemu 

finančných prostriedkov z vlastných zdrojov určených na nové investície na príslušný 

kalendárny rok, pre účely pomoci akcionárom v roku 2022 (v rámci investičného plánu 

spoločnosti na r. 2022).  

 

Na poskytnutie pomoci akcionárom v roku 2022 a na pridelenie akýchkoľvek 

prostriedkov spoločnosti nemá akcionár právny nárok. 

 



 Druh vnútorného predpisu:  

METODICKÝ POKYN 
Vydanie: A 

Číslo a názov: 

MP-H7-1_3 
Strana číslo: 

4 z 10 

PRAVIDLÁ PRE POMOC AKCIONÁROM 

V ROKU 2022, KTORÝCH POŽIADAVKY 

NEBOLI ALEBO NEMOHLI BYŤ 

ZARADENÉ MEDZI POŽIADAVKY 

AKCIONÁROV DO INVESTIČNÉHO 

PLÁNU SPOLOČNOSTI 

 

V roku 2022 poskytne spoločnosť finančné plnenie vymedzené zmluvou, a to za zmluvne 

dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami, ak žiadateľ (akcionár) zmluvu podľa 

prílohy č. 1 (formulárového návrhu zmluvy) so spoločnosťou riadne uzatvorí. 

 

Na základe tohto metodického pokynu investor podporuje výlučne investičné akcie 

(žiadosti akcionárov), ktoré sa týkajú vodných stavieb a ich príslušenstva či vybavenia a 

prevádzky.  

Oprávneným žiadateľom o pomoc spoločnosti v roku 2022 je každý jej akcionár, ktorého 

požiadavka na zaradenie investície do investičného plánu spoločnosti nemohla byť 

uspokojená podľa spoločnosťou doposiaľ vyhlásených výziev na zaradenie akcionárskych 

požiadaviek na realizáciu investičnej akcie do investičného plánu spoločnosti.  
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A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Žiadosť o pomoc akcionárovi v roku 2022 musí byť spoločnosti doručená (fyzicky 

doručená do podateľne spoločnosti) do 30.06.2022. Na neskôr doručené žiadosti 

spoločnosť nebude prihliadať a hľadí sa na ne ako keby neboli podané.  

 

2. Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje spoločnosť priebežne až do vyčerpania všetkých 

finančných prostriedkov určených v rozpočte spoločnosti na pomoc akcionárom podľa 

tohto metodického pokynu. Najvyššia možná suma pomoci podľa tohto metodického 

pokynu predstavuje 80% z rozpočtovaných nákladov vodnej stavby (jednej investičnej 

akcie).  

 

3. Žiadosť o pomoc akcionárovi sa musí týkať vodnej stavby a musí obsahovať tieto 

náležitosti:  

a. Projekt investície musí byť pripravený na okamžitú realizáciu, to znamená, že 

jeho súčasťou musí byť:  

- právoplatné stavebné povolenie na vodnú stavbu (ak sa vyžaduje podľa     

platných právnych predpisov SR);  

- projektová dokumentácia, ktorá bola podkladom pre vydanie právoplatného 

stavebného povolenia (ak sa vyžaduje podľa platných právnych predpisov 

SR) na vodnú stavbu, pričom táto projektová dokumentácia musí byť 

spracovaná v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia  SR č. 

684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií v znení neskorších predpisov a zároveň musí 

obsahovať všetky náležitosti, ktoré ustanovuje vyhláška Ministerstva 

životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Projektová 

dokumentácia staršia ako 5 rokov ku dňu podania žiadosti o zaradenie 

požiadavky akcionára do investičného plánu spoločnosti musí byť 

aktualizovaná a ako prílohu k predmetnej žiadosti je akcionár povinný 

priložiť túto aktualizovanú projektovú dokumentáciu, inak sa jeho žiadosť 

nepovažuje za riadnu a úplnú; 

- doložený aktualizovaný položkový rozpočet stavby; 

- zmluva o dielo alebo iná obdobná zmluva uzatvorená so zhotoviteľom, ktorej  
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  predmetom je realizácia predmetnej investície; 

- listiny hodnoverne preukazujúce dodržanie podmienok stanovených zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pri výbere zhotoviteľa na realizáciu akcionárom navrhovanej 

investície. Spoločnosť nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné 

nedodržanie požiadaviek stanovených cit. právnym predpisom pre výber 

zhotoviteľa investície. 

 

b. Žiadateľom (akcionárom) podpísaný návrh zmluvy (tvoriaci prílohu č. 1 tohto 

metodického pokynu), doplnený o uznesenie obecného zastupiteľstva 

o schválení návrhu zmluvy, v ktorej sa akcionár zaviaže, že v období 

najneskôr do pol roka od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia (alebo od ukončenia vodnej stavby v prípade, ak sa na jej 

užívanie kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje), financovanej čiastočne 

z prostriedkov spoločnosti, túto stavbu prevedie za zmluvne dojednanú kúpnu 

cenu do majetku spoločnosti formou zabezpečovacieho prevodu práva (buď 

formou notárskej zápisnice alebo formou vkladu do katastra nehnuteľností – 

podľa charakteru vodnej stavby).  

c. Prevzatie záväzku akcionára zrealizovať investíciu riadne a včas pri 

poskytnutí dohodnutého finančného plnenia spoločnosťou akcionárovi. 

Realizácia investície žiadateľom (akcionárom) je prípustná v prípade, ak na 

investíciu alebo jej časť žiadateľ už v čase podania žiadosti má vybratého 

zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podľa 

v minulosti platnej a účinnej právnej úpravy na úseku verejného obstarávania, 

ak bol zhotoviteľ vysúťažený pred nadobudnutím účinnosti tejto neskoršej 

právnej úpravy. Toto prevzatie záväzku akcionára je rovnako súčasťou 

návrhu zmluvy (príloha č. 1 tohto metodického pokynu), doplneného 

o uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení návrhu zmluvy, ktorej 

podpísaný návrh doručí žiadateľ (akcionár) spolu s predloženou žiadosťou 

o pomoc. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti prevzatím 

záväzku podľa prvej vety písm. c) tohto bodu (kontrola realizácie investície 

investorom, mechanizmus a podmienky uvoľňovania finančných prostriedkov 

a pod.) sa vymedzia v zmluve so žiadateľom (akcionárom). Spoločnosťou 

predkladané návrhy zmluvy sú formulárového charakteru a žiadateľ môže 
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predložený návrh buď prijať alebo odmietnuť. Spoločnosť je oprávnená 

prideliť na pomoc akcionárovi najviac 80% z celkových rozpočtovaných 

investičných nákladov investičnej akcie (ako predmetu žiadosti), ktoré 

následne poskytne akcionárovi vo forme zálohy. Minimálna spoluúčasť 

akcionára je, bez ohľadu na charakter vodnej stavby, vždy 20 % z celkových 

rozpočtovaných investičných nákladov. Celková suma pridelená na pomoc 

jednému akcionárovi nesmie presiahnuť 200.000,00 Eur. 

4. Konkrétna výška finančného plnenia, vo forme pomoci poskytnutej spoločnosťou (a 

požadovaného akcionárom) na účel realizácie konkrétnej investície je povinnou 

náležitosťou uzatváranej zmluvy so žiadateľom (akcionárom). Táto dohodnutá suma je 

konečná a nemenná a nemôže byť presiahnutá alebo navýšená ani v prípade 

nevyhnutnosti vynaloženia dodatočných investičných nákladov nad rámec 

rozpočtovaných investičných nákladov za účelom úspešnej realizácie investície. 

Uvádzané dodatočné náklady nad rámec rozpočtu investície je teda povinný znášať 

výlučne žiadateľ (akcionár) a tento záväzok je povinný na seba aj zmluvne prevziať.  

 

5. Každý akcionár, ktorý je oprávneným žiadateľom, môže predložiť na základe týchto 

pravidiel spoločnosti len jednu žiadosť o pomoc (na podklade tohto metodického 

pokynu) na rok 2022, pričom berie na vedomie, že podstata pomoci podľa tohto 

metodického pokynu spočíva v dočasnom prenechaní druhovo určených vecí po dobu 

dohodnutú v zmluve za účelom realizácie investície (predmetu investície), spojeným 

so záväzkom žiadateľa vrátiť investorovi veci rovnakého druhu v súlade so zmluvou 

(ďalej tiež len „obligácia“)  za podmienok špecifikovaných v návrhu zmluvy podľa 

prílohy č. 1 tohto metodického pokynu. Za podmienok podľa prílohy č. 1 tohto 

metodického pokynu akcionár prevedie investíciu (po zrealizovaní diela - investície 

tvoriacej predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto metodického pokynu) do majetku 

spoločnosti, a to až do doby splatenia spoločnosťou poskytnutej obligácie. Akcionár 

súčasne prevezme záväzok prevziať investíciu od spoločnosti späť do svojho majetku 

do 60 dní od doručenia výzvy spoločnosti, ktorú je spoločnosť oprávnená vystaviť po 

tom, ako bude obligácia poskytnutá akcionárovi riadne vrátená, pričom sa vzhľadom 

na špecifickosť spolupráce medzi spoločnosťou a akcionárom bude jednať o prevod 

odplatný za kúpnu cenu 1 Euro bez DPH. Model spolupráce za podmienok podľa 

návrhu zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto metodického pokynu predstavuje obojstranne 

výhodnú formu pomoci a spolupráce, a to tak z hľadiska zabezpečenia 

nediskriminačného postupu spoločnosti vo vzťahu k akcionárom, ako aj z hľadiska 
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daňového a účtovného. Oprávneným žiadateľom nie je akcionár, ktorý už má 

v investičnom pláne spoločnosti na r. 2022 zaradenú realizáciu vlastnej investičnej 

akcie. 

 

6. Po tom, čo spoločnosť obdrží žiadosti akcionárov o zaradenie ich požiadaviek do 

investičného plánu na r. 2022 za podmienok podľa tohto metodického pokynu, táto 

(prostredníctvom Komisie pre vyhodnocovanie požiadaviek akcionárov) priebežne 

vyhodnotí žiadosti akcionárov a určí, ktoré požiadavky, ktorých akcionárov budú 

realizované v r. 2022, pričom vyhodnocovacím kritériom je kritérium času doručenia 

žiadosti akcionára (bližšie viď ods. 1). Bližšie skutočnosti súvisiace 

s vyhodnocovaním doručených žiadostí, ktoré nie sú osobitne upravené v tomto 

metodickom pokyne, sa primerane spravujú metodickým pokynom MP-H7-1_1 

Pravidlá na zaraďovanie požiadaviek akcionárov do investičného plánu spoločnosti, 

vydanie F. 
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B. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. ZÁVÄZNOSŤ 

 

Tento metodický pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov Útvaru investícií 

a dodávateľských opráv a Útvaru vyjadrovacích činností a GIS, pre riaditeľa investičného 

rozvoja a služieb zákazníkovi, generálneho riaditeľa, technicko-prevádzkového riaditeľa a 

ekonomického riaditeľa a pre členov Komisie pre vyhodnocovanie požiadaviek akcionárov na 

zaradenie do investičného plánu spoločnosti. Všetci menovaní sú povinní preukázateľne sa 

oboznámiť s jeho obsahom (príloha č. 3).  

 

2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

 

Tento metodický pokyn nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom 

spoločnosti na základe uznesenia č. 75/3/2022 zo dňa 23.03.2022. Zmeny tohto metodického 

pokynu budú vydávané vo forme nového vydania, pričom všetky zmeny sa riadne 

zaznamenajú (príloha č. 2).  

 

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA KONTROLU 

 

Za kontrolu plnenia pravidiel vyplývajúcich z tohto metodického pokynu zodpovedá riaditeľ 

investičného rozvoja a služieb zákazníkovi. Metodický pokyn môže byť preverený v procese 

interných auditov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Druh vnútorného predpisu:  

METODICKÝ POKYN 
Vydanie: A 

Číslo a názov: 

MP-H7-1_3 
Strana číslo: 

10 z 10 

PRAVIDLÁ PRE POMOC AKCIONÁROM 

V ROKU 2022, KTORÝCH POŽIADAVKY 

NEBOLI ALEBO NEMOHLI BYŤ 

ZARADENÉ MEDZI POŽIADAVKY 

AKCIONÁROV DO INVESTIČNÉHO 

PLÁNU SPOLOČNOSTI 

 

C. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1: Zmluva o spolupráci pri realizácii investície 

Príloha č. 2: List zmien 

Príloha č. 3: Záznam o oboznámení s riadeným vnútorným predpisom 

 

 

 

 


