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ROKOVACÍ PORIADOK 

riadneho valného zhromaždenia (VZ) akciovej spoločnosti  

Poľnonákupu ŠARIŠ, a. s. Bardejovská č. 44, Prešov,  

konaného dňa 28. mája 2019, o 9.00 hod. v sídle spoločnosti 

 _______________________________________________________________________________ 

 

I. ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

a/ Rokovanie valného zhromaždenia vedie zvolený predseda valného zhromaždenia,                       

ktorý  zodpovedá za plynulý priebeh rokovania  v súlade s právnymi predpismi a stanovami 

akciovej spoločnosti Poľnonákupu ŠARIŠ, a. s., Prešov. 

b/ Predseda valného zhromaždenia má právo využiť všetky primerané poriadkové                  

opatrenia na zabezpečenie nerušeného priebehu rokovania, napr.: 

 upozorniť akcionára, ak sa správa urážlivo k ostatným účastníkom valného  

zhromaždenia, alebo opakovane ruší priebeh rokovania, 

 odobrať slovo diskutujúcemu, ak vystupuje agresívne a urážlivo, 

 dať vyviesť účastníka zo sály, ak sú predchádzajúce opatrenia  neúčinné, 

 rozhodnúť o ukončení diskusie, vzhľadom na vymedzený čas diskusie k danému  

bodu , 

 aj iné opatrenia. 

c/   Dĺžka diskusného príspevku je vymedzená na 3 minúty. Faktická pripomienka na               

0,5 minúty. 

d/  Predseda valného zhromaždenia odoberie slovo diskutujúcemu, ak sa odchyľuje od  bodu 

rokovania, alebo prekročil časový limit  diskusie. 

e/  K prerokovanému bodu sa každý akcionár môže do diskusie zapojiť len raz. 

f/ Akcionár má právo požadovať vysvetlenie k jednotlivým bodom programu a predkladať 

návrhy k týmto bodom. Akcionár má právo hlasovaním sa podieľať na rozhodnutiach VZ  podľa 

výšky menovitej hodnoty akcií, ktorých je vlastníkom. 

g/ Akcionár má právo požiadať predsedu valného zhromaždenia o zaznamenanie svojho 

odlišného stanoviska, od prijatého uznesenia, do zápisnice z valného zhromaždenia. 

h/  Akcionár má právo pri vystupovaní na valnom zhromaždení konkrétne obhajovať svoje 

záujmy, pričom je povinný rešpektovať práva ostatných akcionárov. 

i/ Akcionár je povinný pri prezentácii odovzdať výpis z účtu majiteľa CP ku                         

rozhodujúcemu dňu konania VZ, t.j. 25.5.2019.  Akcionári – právnické osoby odovzdajú aj  

aktuálny výpis z obchodného registra.  

 

II. PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

     a/  Valné zhromaždenie sa riadi programom, ktorý je určený v pozvánke na zvolanie  VZ,  

         schváleným predstavenstvom akciovej  spoločnosti, zverejneným v Hospodárskych novinách. 
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b/ Určený program je možné zmeniť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov  akciovej 

spoločnosti (§ 185 ods. 2, zák. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník). 

 

III. ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 

a/ Predsedajúci oboznámi prítomných s počtom a hodnotou majetku zúčastnených akcionárov 

pri otvorení rokovania valného zhromaždenia. 

b/ Predstavenstvo navrhne voľbu  predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch 

overovateľov zápisnice a skrutátorov valného zhromaždenia. Pri voľbe sa hlasuje v celku o 

všetkých navrhnutých kandidátoch. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení 

kandidátov podľa návrhu akcionárov. 

c/ Ak zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu, o všetkých bodoch programu rozhoduje 

valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých akcionárov (článok 18 ods. 3 Stanov 

spoločnosti). 

d/ Hlasovanie na tomto valnom zhromaždení sa vykonáva hlasovacími lístkami označenými 

číslom, ktoré obdrží akcionár pri prezentácii. 

e/ Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia, ktorý oznámi akcionárom číslo 

hlasovacieho lístku a predmet hlasovania. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí 

hlasovania predseda valného zhromaždenia. 

f/ Akcionár si vyberie príslušný hlasovací lístok a vyznačí X-om na ňom voľbu, pre ktorú sa 

rozhodol. Takto upravený hlasovací lístok odovzdá skrutátorovi. Iné opravy nie sú prípustné! 

g/ V záujme racionálneho využitia času, skrutátori po vyzbieraní hlasovacích lístkov zrátajú a 

zistia ako prvoradý, počet súhlasných hlasov, ktorý oznámia zapisovateľovi a predsedovi 

valného zhromaždenia, aby bolo zrejmé, či bod o ktorom sa hlasovalo bol prijatý, alebo nie. 

Celkový výsledok hlasovania bude oznámený v priebehu rokovania a zaznamenaný v zápisnici 

z rokovania valného zhromaždenia. 

h/ Pri opustení budovy, v ktorej prebieha valné zhromaždenie je  akcionár, pokiaľ  odchádza 

počas rokovania valného zhromaždenia, povinný odovzdať nepoužité hlasovacie lístky 

skrutátorovi. Po návrate do budovy mu budú tieto  hlasovacie lístky po preukázaní totožnosti, 

vrátené. 

 

      V Prešove dňa 26. 4. 2019. 

                                                                                          Predstavenstvo v. r. 

 


