
Prepis časti spisu Gorila týkajúci sa popradského primátora Ing. Antona Danka: 

5.5.2006          (Anna Bubeníková, Jaroslav Haščák) 
18.48   hod.-21.41 hod. 
18.48   prichádza Haščák. Bubeníková prichádza 18.53.  
Začínajú rozprávať o vodárenských spoločnostiach. 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad 
Hovoria o tendri Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad na predaj jej 100% 
dcérskej spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., ktorá má zmluvu 
na prenájom celej vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej 
spoločností, a.s. (Základné imanie 1,626 mld. Sk, hodnota infraštruktúry cca 2,5 mld. Sk, v 
najbližších rokoch investície cca 10 mld. Sk).  
O uvedenú prevádzkovú spoločnosť majú záujem 4 spoločnosti  
(francúzska VEOLIA, francúzsky ONDEO (dcérska spoločnosť nadnárodnej skupiny Suez), 
nemecký Gelsenwasser a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava - PENTA).  

PENTA (Haščák) a Bubeníková konajú pravdepodobne v prospech francúzskeho VEOLIA . 
Táto spoločnosť (VEOLIA) už získala Stredoslovenskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť, 
a.s., ktorá má na 30 rokov v prenájme celú vodárenskú infraštruktúru Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. (Základné imanie 4,337 mld. Sk). Haščák a Bubeníková chcú v 
prípade tendra na predaj Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. použiť 
rovnaký scenár, ktorý im vyšiel pri Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, 
a.s. (viď aj stretnutie Haščák, Határ, 5.5.2006).  

Haščák hovorí, že problémom je, že sa na starostov nedá spoľahnúť a nie je isté či budú 
dodržiavať dohody, t.j. či na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
12.5.2006 zahlasujú za predaj v prospech VEOLIA (obce majú cca 85% akcií, cca 15% akcií 
ešte FNM nepreviedol na obce).  

Nespoľahlivý je aj Sýkora (predseda ZMOS). Haščák hovorí, že Sýkora a riaditeľ 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Vladimír Pastorek obchádzajú jednotlivé 
regionálne združenia ZMOS a vysvetľujú starostom pripravovaný scenár. Starostovia sú na 
stretnutiach ticho, čo si Haščák vykladá buď ako súhlas alebo sa tomu vôbec nerozumejú. 
Haščák si dal urobiť prehľad všetkých akcionárov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
(obce) a vychádza mu, že by už na svojej strane mali mať viac ako 50% starostov. Je tu ale 

riziko, že ak ich začne obchádzať konkurent francúzsky ONDEO a sľúbi im po 100 tis. 

Sk tak to starostovia priklepnú ONDEU.  

Haščák zaúkoloval v tejto súvislosti aj svojho veľmi dobrého rodinného známeho, ktorý bol 2 
roky primátor Starej Ľubovne, a ktorý osobne pozná 70% uvedených starostov. Táto osoba ale 
do termínu rozhodnutia v tendri nestihne obehnúť všetkých starostov.  
Haščák má ohľadom výsledkov tendra už dohodu aj s primátorom Popradu Antonom 

Dankom (pravdepodobne úplatok) - Poprad je najväčším akcionárom Podtatranskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s.  

Bubeníková dala zo stretnutí starostov urobiť aj prezenčné listiny, ktorými by ich v prípade 
zmeny postoja na valnom zhromaždení 12.5.2006 mohli zatlačiť do kúta („Na stretnutí ZMOS 
nemali námietky a teraz majú“).  



Pozn. spracovateľa: Problémy okolo tendra na Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú 
spoločnosť, a.s. boli aj medializované. Bubeníková považuje za problematickú účasť 
zástupcov FNM na valnom zhromaždení Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.12.5.2006 
(FNM vlastní stále cca 15% akcií, ktoré ešte nepreviedol na obce). FNM stále vlastní uvedený 
balík len na základe toho, že nedodržal uznesenie vlády SR a nestihol všetky akcie previesť 
na obce (prevody sa ťahajú 2 roky - medializované). Zástupcovia dotknutých obcí by to mohli 
chápať ako cielený postup zo strany FNM a v súvislosti s hlasovaním na valnom zhromaždení 
by sa to mohlo obrátiť proti záujmom Haščáka a Bubeníkovej v Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. Musia dosiahnuť taký stav, že za predaj prevádzkovej spoločnosti určenému 
investorovi zahlasujú primátori a starostovia sami. 

 Bubeníková preto Haščákovi navrhuje, že v stredu 10.5.2006 dá na schválenie do Výkonného 
výboru FNM BN materiál, v ktorom navrhne aby sa zástupcovia FNM nezúčastnili valného 
zhromaždenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Haščák súhlasí.  

Bubeníková ako ďalší problém uvádza svoju funkciu predsedu dozornej rady Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. (od roku 2004 keď mal FNM ešte majoritu). Na valnom 
zhromaždení 12.5.2006 bude vzhľadom na zmeny v štruktúre akcionárov (väčšina akcií 
prevedených na obce) z tejto funkcie odvolaná.  

Za predsedu dozornej rady má byť zvolený primátor Popradu Anton Danko a dozorná 

rada sa má rozšíriť na 23 členov.  

Bubeníková hovorí, že ju predstavenstvo Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
poprosilo, aby na valné zhromaždenie 12.5.2006        prišla, pretože sa obávajú, že ich 
primátori a starostovia na valnom zhromaždení odvolajú.  

Bubeníková má ale 12.5.2006 aj valné zhromaždenie Burzy cenných papierov, kde jej Ivan 
(pravdepodobne Mikloš) povedal, že tam má ísť kvôli obhajobe ich projektu. Preberajú stále 
hlasovanie na valnom zhromaždení. Haščák si nie je istý podporou ním presadzovaného 
investora jednotlivými primátormi. Haščák napriek tomu, že má s primátorom Popradu 

Dankom dohodu mu moc neveri („je to debil nespoľahlivý“).  

Podľa Haščáka je vo všeobecnosti najväčší problém akvizícii vodárenských spoločnosti 
skutočnosť, že to PENTA nemôže robiť priamo, ale musí konať cez tretie osoby (Švigár - 
predseda predstavenstva V.O.D.S., a.s. Košice a pod ), ktoré sú v uvedených projektoch 
PENTOU finančne zainteresované a ktoré majú z tohto dôvodu „Ružové okuliare“.  

Haščák si preto nemôže byť istý výsledkom hlasovania na valnom zhromaždení Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti. Bubeníková vysvetľuje technické záležitosti okolo valného 
zhromaždenia a zmien v dozornej rade. Bubeníková hovorí, že sa dá zvoliť ako člen dozornej 
rady, resp. tam pošle nejakého svojho človeka. Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. 
Bubeníková prechádza k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - WS (základné 
imanie  
7,348 mld. Sk) kde majú pripravený podobný scenár ako v prípade Stredoslovenskej a 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. V súčasnosti tam prebieha výber audítora na forenzný 
audit (3 záujemcovia).  



Bubeníková tlačí tohto kádeháka (pravdepodobne predseda dozornej rady Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. za FNM Ing. Anton Brath - riaditeľ sekcie práva, kontroly a 
sťažností FNM), že audítora musí dozorná rada schváliť do 6. (pravdepodobne júna) kedy 
bude vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti valné zhromaždenie. Audítorom sa má 
stať firma čo sídli v Carltone (Bubeníková si nevie spomenúť na meno). Bubeníková a 
Haščák budú mať prístup k výsledkom uvedeného auditu a budú ho môcť ovplyvniť (dajú tam 
2 svojich audítorov).  

Bubeníková hovorí, že ako problém sa jej javi, že hneď ako začala získavať informácie okolo 
Východoslovenskej vodárenskej tak Vladimil Podstránsky (financmajster SMK) volal 
Stanislavovi Hrehovi (predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti), 
že Bubeníková im tam začína „núrať“.  

Na činnosť Bubeníkovej vo WS sa predsedu dozornej rady WS Antona Bratha pýtal aj Daniel 
Végh (predseda výkonného výboru FNM za SMK).  

Végh chcel od Bratha všetky podklady čo Brath a Bubeníková riešia vo Východoslovenskej 
vodárenskej. Végh to zdôvodnil, že uvedené podklady požaduje Ministerstvo financií 
(Podstránsky). Z uvedeného sa javí, že na predaj prevádzkovej činnosti Výchoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti má najväčší záujem SMK, ktorá vníma Bubeníkovú a PENTU ako 
neželanú konkurenciu.  

Bubeníková navrhuje možnosť podsunúť redaktorke STV, ktorá sa zaoberá Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou (viď relácia Reportéri na STV1 „Nenápadný škandál“) informácie 
zo zistení vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čo by mohlo odvrátiť pozornosť od 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Haščák súhlasí. Hovorí, že PENTA má o Podtatranskú 
vodárenskú spoločnosť eminentný záujem, pretože by v spojení so Stredoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou priniesla synergický efekt.  

Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť uvidia ako sa to vyvinie. Bratislavská vodárenská 
sa nedá získať a ostatné vodárenské spoločnosti sú pre Haščáka nezaujímavé. 
Slovenská informačná služba 

  

 


