
 

Výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 

Priemyselný park Štúrovo, a.s., IČO: 31410146, zápis v OR: Okresný 

súd Nitra, oddiel Sa, vložka 10458/N, konaného dňa 28. 12. 2022. 
 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park  

Štúrovo, a.s. zo dňa 28. decembra 2022 sa po prerokovaní hlasovaním 

 

u z n i e s l o, že 

 

do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia volí nasledovné osoby: 

 

         Predseda valného zhromaždenia:  Ing. Blažena Sebenská  

                                              Zapisovateľ: Ing. Miroslav Vyšný 

                             Overovatelia zápisnice: Vojtech Forró a 

       Alexander Répas 

             Osoba poverená sčítaním hlasov:            Martina Kollár 

  

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 1 

 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916, t.j.   99,96 % základného imania  

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal sa:                                         nikto 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 
 

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park  

Štúrovo, a.s. zo dňa 28 decembra 2022 sa po prerokovaní hlasovaním  

 

uznieslo, že 

 

ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia  

volí za člena predstavenstva Spoločnosti nasledovnú osobu: 

 p. Vojtech Forró, bytom: Malodunajské nábr. 2459/1, 945 01 Komárno, Slovenská 

republika, dátum narodenia: 10.6.1965, rodné číslo: 650610/6442 

a 

ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia určuje za predsedu 

predstavenstva 

p. Vojtech Forró, bytom: Malodunajské nábr. 2459/1, 945 01 Komárno, Slovenská 

republika, dátum narodenia: 10.6.1965, rodné číslo: 650610/6442 

 

 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 2 

 

 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916 t.j.   99,96 % základného imania  

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal sa:                                         nikto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č.3 

 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park  

Štúrovo, a.s. zo dňa 28 decembra 2022 sa po prerokovaní hlasovaním  

 

uznieslo, že 

 

ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia volí za členku dozornej 

rady Spoločnosti  

Ing. Blaženu Sebenskú, bytom: Lesná ul. 3482/48, 945 01 Komárno, Slovenská 

republika,  dátum narodenia: 22.4.1963, rodné číslo: 635422/6450 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 3 

 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916, t.j.   99,96 % základného imania 

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal:                                         nikto 

 

 

 

 

Uznesenie č.4 

 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park  

Štúrovo, a.s. zo dňa 28 decembra 2022 sa po prerokovaní hlasovaním  

 

uznieslo, že 

 

ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia volí za člena dozornej rady 

Spoločnosti  

Mgr. Bálinta Szigetiho, bytom: Agátová 558/15, 929 01 Veľké Dvorníky, Slovenská 

republika, dátum narodenia: 16.12.1983, rodné číslo: 831216/6456 

 

 



 

 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 4 

 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916, t.j.   99,96 % základného imania 

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal:                                         nikto 

 

 

 

 

Uznesenie č.5 

 

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Priemyselný park  

Štúrovo, a.s. zo dňa 28 decembra 2022 sa po prerokovaní hlasovaním  

 

uznieslo, že 

 

ku dňu konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia volí za člena dozornej 

rady Spoločnosti  

p. Lászlóa Szigetiho, bytom: Agátová 558/15, 929 01 Veľké Dvorníky, Slovenská 

republika, dátum narodenia: 26.5.1949, rodné číslo: 490526/169 

 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA O UZNESENÍ č. 5 

 

počet prítomných hlasov:        1 446 916 

 

Odovzdané platné hlasy celkom, pričom 

počet akcií s menovitou hodnotou 1,00 

EUR za ktoré boli odovzdané platné hlasy 

je rovnaký ako počet platných hlasov    

1 446 916, t.j.   99,96 % základného imania 

za:                                            1 446 916, t.j. 100,0% z prítomných 

 

proti:                   

                          

nikto          

zdržal:                                         nikto 

 



 


