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Vážení akcionári, obchodní partneri, kolegovia a zákazníci,
dovoľte mi, aby som na
dnešnom valnom zhromaždení predložil výročnú
správu Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti,
a. s., za minulý rok.
Na úvod musím konštatovať, že aj napriek
náročným úlohám vyplývajúcim pre ZsVS, a.s., z viacerých zásadných zmien
v oblasti regulácie sieťových odvetví, spoločnosť
splnila stanovené ciele a kontinuálne sa rozvíjala najmä
v kvalite poskytovaných služieb. V roku 2017 sa nám podarilo dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok. Zisk
po zdanení je na úrovni 1 032,4 tisíc eur.
K priaznivému hospodáreniu spoločnosti prispeli dosiahnuté výnosy, ktoré medziročne vzrástli o 4,3 milióna
eur (6,6 %) na 70,2 miliónov eur. Najväčší vplyv na výnosy mali regulované tržby z tzv. „vodného a stočného“.
Ich úroveň dosiahla 82 - percentný podiel celkových
výnosov, čo je takmer 57,5 miliónov eur.
Na strane nákladov sme prijímaním racionalizačných
opatrení zaznamenali výraznú úsporu v porovnaní
s ročným plánom (približne 600 tisíc eur). Celkové
náklady spoločnosti tak dosiahli 69,1 miliónov eur.
Pozitívnu bilanciu sme zaznamenali v náraste odberných miest, v objeme dodanej ako i odkanalizovanej
vody. Tento trend prispel k finančno-ekonomickej
kondícii spoločnosti, ale aj k rozvoju regiónu, zvyšovaniu
životnej úrovne obyvateľstva a k efektívnejšej prevádzke
vodohospodárskej infraštruktúry.
Spoločnosť koncom minulého roka zabezpečovala nepretržitú dodávku pitnej vody pre viac ako 199,6 tisíc
odberných miest, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast
o 2,9 tisíc odberných miest (1,5 %). Pre 66,7 tisíc odberných miest sme odviedli a vyčistili odpadovú vodu, čo
predstavuje v medziročnom porovnaní zvýšenie o 2,5
tisíc, čo predstavuje 3,9 %. V priebehu minulého roka
sme našim zákazníkom dodali 32,1 miliónov m3 pitnej
vody. Následne sme odviedli a vyčistili 27,1 miliónov m3
odpadovej vody.
V medziročnom porovnaní môžeme konštatovať nárast
celkového realizovaného objemu o 2,7 milióna m3, čo je
zvýšenie o 4,8 %. Aj napriek rastúcim objemom realizovanej pitnej, resp. odpadovej vody sme najväčší dôraz
kládli na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,
spĺňajúcich prísne štandardy platnej legislatívy. V záujme ich dodržania vykonali naše laboratóriá vyše 282
tisíc skúšok odobratých vzoriek pitnej a odpadovej vody.
Z pozície predsedu predstavenstva spoločnosti,
zastupujúcej záujmy 507 akcionárov, musím vyzdvihnúť aj dlhodobo stabilné postavenie na trhu moderných a prozákaznícky orientovaných vodárenských
spoločností Slovenskej republiky.
Ku koncu roka 2017 spravujeme 5 696 km vodovodnej
a 1 748 km kanalizačnej siete so 42 čistiarňami odpadových vôd v jedenástich okresoch Slovenska. Našich
1 542 kvalifikovaných zamestnancov, rozdelených do 8

organizačných zložiek a 7 zákazníckych centier, zabezpečuje plynulý výkon regulovaných činností so zreteľom
na ochranu životného prostredia pre viac ako 900 tisíc
občanov. Ako spoločensky zodpovedná firma sa dlhodobo podieľame na zvyšovaní povedomia o ochrane
životného prostredia a na podpore aktivít samospráv.
Zároveň dbáme i na plnenie legislatívnych a obchodných záväzkov, na plnenie dohôd kolektívneho vyjednávania a prispievame k zvyšovaniu pracovných schopností a výkonnosti zamestnancov našej spoločnosti.
Očakávania našich zákazníkov napĺňame aj v oblasti
neregulovaných služieb. Tieto služby zabezpečujeme
vlastnými stavebno-montážnymi aktivitami a disponibilnými kapacitami vozového parku a mechanizmov.
V investičnej výstavbe sme sa sústredili na intenzifikáciu
a dobudovanie vodárenskej sústavy spoločnosti, na
rekonštrukcie v záujme udržania dlhodobej prevádzkyschopnosti a investície smerujúce k optimalizácii
prevádzkových nákladov.
Pozornosť sme venovali aj obnove a dobudovaniu
budov a riadiacich systémov. V minulom roku sme zrealizovali investičné akcie za 37,3 milióna eur. Najvyššiu
pozornosť sme venovali projektom financovaným
z Operačného programu Životné prostredie. Na nich sa
preinvestovalo viac ako 27 miliónov eur.
Podiel spolufinancovania vlastnými zdrojmi spoločnosti
dosiahol pri týchto projektoch 8,2 miliónov eur. Ukončili
sme 16 projektov, z ktorých spomeniem Čistiareň odpadových vôd Sever – 2. fáza, Ochrana objektov – SpS a OZ,
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Dunajskej Strede,
Výmena strojne stieraných česiel na ČOV Kútniky a PČS
Povodská, Obnova a doplnenie vodárenského dispečingu OZ Komárno, Odvedenie a čistenie odpadových vôd
Aglomerácia Podlužany“, „Rekonštrukcia vodovodu na
ul. Dolnohorskej v Nitre“, či „Dobudovanie kanalizácie
Horné Krškany – Nitra“.
Na projektoch financovaných z vlastných zdrojov
spoločnosti bolo v priebehu roka 2017 preinvestovaných viac ako 10,3 miliónov eur. Z nich stavby za 1,6
miliónov eur zrealizovali odštepné závody spoločnosti
vo vlastnej réžii. Začala sa realizácia ďalších 91 projektov
v hodnote 13,2 miliónov eur. Z tohto počtu bolo do konca roka ukončených 52 projektov za takmer 5 miliónov
eur. Začaté projekty súviseli s rekonštrukciou a dobudovaním vodovodného, resp. kanalizačného potrubia
a objektov ČOV.
Na záver sa chcem poďakovať za dosiahnuté výsledky
a pracovné nasadenie všetkým kolegom – akcionárom,
členom orgánov spoločnosti. Moje poďakovanie
patrí zákazníkom a všetkým obchodným partnerom
spoločnosti za korektnú spoluprácu a ústretovosť v priebehu uplynulého roka. Verím, že sa nám aj v tomto roku
bude opäť dariť napĺňať stanovené ciele a prispievať
tým k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov v našom
regióne.
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
predseda predstavenstva
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Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno

Západoslovenská vodárenská spol., a. s.

Sídlo

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Identifikačné číslo

36 550 949

Deň zápisu do OR

7. 1. 2003

Právna forma

akciová spoločnosť

Základné imanie (v €)

176 033 653,04

Počet akcií

5 303 816

Menovitá hodnota akcie (v €)

33,19

Akcionári k 6. 6. 2016

mestá a obce v regióne pôsobnosti (100 %)

Počet odštepných závodov

7

Počet zákazníckych centier

7 (+ Zákaznícka kancelária na MsÚ Nitra)

Počet odberných miest

204 040

Hospodársky výsledok po zdanení (v €)

1 032 444

Tržby z regulovaných činností (v €)

57 460 651

Kľúčové ukazovatele – pitná voda
Tržby (v €)

34 314 367

Cena za výrobu a dodávku

1,0802

Cena za výrobu a distribúciu

0,7550

Počet obyvateľov pripojených na sieť

791 606

Dĺžka siete (v km)

5 696

Počet prípojok

198 859

Rozloha spravovaného územia (v km2)

6 984

Objem dodanej vody (v m3)

32 135 426

5

Kľúčové ukazovatele – odpadová voda
Tržby (v €)

23 146 285

Cena za odvedenie a čistenie

0,8538 (do 30. 11. 2017)

Cena za odvedenie a čistenie

0,8918 (od 1. 12. 2017)

Počet obyvateľov pripojených na sieť

420 065

Dĺžka siete (v km)

1 748

Počet prípojok

65 326

Rozloha spravovaného územia (v km2)

2 174

Objem odvedenej vody (v m3)

27 103 350

Počet čistiarní odpadových vôd

42

Predmet podnikania

6

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02. 12. 2002 podľa
§ 56 až 75 a § 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991
Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola
založená v súlade s rozhodnutím č. 801 zo dňa 28. 03. 2002 o privatizácii, vydaným Ministerstvom pre správu
a privatizáciu národného majetku SR, a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské
vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32, Bratislava, IČO: 00156779. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti:
 zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou
z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti,
 odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti,
 v súvislosti so základným predmetom podnikania:
prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať
vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd, zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický
prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu,
investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby
verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové,
stavebné a montážne, opravárenské a servisné,
technologické a laboratórne činnosti v odbore
vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským
spôsobom bez územného vymedzenia výkonu
činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených
zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie byto-

vého a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***,
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz
splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV,
vykonávať činnosť stavebného dozoru s odborným
zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby
spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných
živností,
 výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín,
pesticídov a agrochemických produktov,
 poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
 prípravné práce k realizácii stavby,
 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
 informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
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 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov
a interiérov,
 diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí,
 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného
vozidla,
 správa bytového a nebytového fondu,

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
iných než základných služieb spojených s prenájmom,
 reklamné a marketingové služby,
 prenájom hnuteľných vecí,
 výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody,
chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody
a zmäkčenej vody.

Stratégia a ciele spoločnosti
Stratégia
Dlhodobou stratégiou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., je byť kontinuálne dôveryhodnou, stabilnou a prozákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá nepretržite zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou ako aj odvádzanie a ekologické čistenie odpadových vôd so zreteľom na ochranu životného prostredia.
Vynakladáme značné úsilie v oblasti skvalitňovania poskytovaných služieb a hospodárnosti realizovaných činností
prostredníctvom budovania a udržiavania stabilných partnerstiev založených na korektnej spolupráci a vzájomnej
dôvere s akcionármi, zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Ciele
V záujme naplnenia stratégie spoločnosti stanovujeme na rok 2018 nasledovné krátkodobé ciele:
 zabezpečiť bezporuchové zásobovanie zákazníkov
kvalitnou pitnou vodou, bezproblémové odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd bez negatívnych
dopadov na životné prostredie, a tým prispieť k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva a rozvoju miest
a obcí v regióne pôsobnosti,
 skvalitňovaním služieb a účinným nastavením jednotlivých procesov dospieť k vyššej spokojnosti zákazníkov,
 využitím dostupných komunikačných prostriedkov
naďalej podporovať zvyšovanie počtu obyvateľov
pripojených na vybudovanú infraštruktúru,
 efektívnym manažmentom aktív dosiahnuť prijateľné
ceny ponúkaných služieb pre spoločnosť aj zákazníkov spoločnosti,
 zabezpečovať trvalo udržateľnú prevádzkyschopnosť vodárenskej infraštruktúry, jej obnovu a rozvoj
a minimalizovať havarijné situácie,
 realizácia rekonštrukcií ČOV (Dedina Mládeže, Horša
a pod.), diaľkovodnej infraštruktúry (Andovce – Nové
Zámky, Podhájska a pod.), čerpacích staníc (Sládkovičovo, Gabčíkovo a pod.),

 participácia na aktivitách Asociácie vodárenských
spoločností zameraných na zlepšovanie legislatívno-regulačného rámca vodárenského segmentu
SR,
 zabezpečiť kladný hospodársky výsledok a naďalej
generovať primeraný cash flow pre účely financovania investičných projektov a včasné plnenie záväzkov,
 udržiavať firemnú kultúru a korektné vzťahy so zamestnancami, podporovať ich vzdelávacie aktivity
a vytvárať stabilné a motivujúce pracovné prostredie,
 udržať súčasné napredovanie v oblasti prevádzkovo-ekonomického smerovania spoločnosti s využitím potenciálu vnútorných rezerv,
 zaradenie investičného projektu „ČOV Sever“, v rámci ktorého spoločnosť zrealizovala rozšírenie kanalizačnej infraštruktúry a obnovu a intenzifikáciu
existujúcich ČOV,
 dobudovanie centrálneho laboratória ZsVS, a.s., prostredníctvom ktorého sa spoločnosti okrem iného
podarí zefektívniť organizáciu práce laboratórnych
pracovísk, ako aj zabezpečiť rozbor širšieho spektra
vzoriek vo vlastnej réžii.

7

Organizačná štruktúra spoločnosti k 31. 12. 2017

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ
Ing. Marek Illéš

Investičný riaditeľ
Ing. Roman Čajka

8

OZ Dunajská Streda
Ing. Ladislav Sebö

OZ Galanta
Ing. Ľubomír Fraňo

OZ Komárno
Martin Dananai

OZ Levice
Ing. Zuzana Trnková

OZ Nitra
Margita Kršáková

Sekretariát
generálneho
riaditeľa a odborných riaditeľov

Útvar rozvoja
ľudských zdrojov
a miezd

Právny útvar

Útvar verejného
obstarávania

Útvar interného
auditu, BOZP
a OPP a krízového
riadenia

OZ Nové Zámky
Martin Dananai
Útvar informatiky
OZ Topoľčany
Ing. Milan Šútora
Útvar marketingu
a komunikácie

Technický riaditeľ
Ing. Štefan Štefek

Výrobný riaditeľ
Ing. Marek Buranský

Obchodno-ekonomická
riaditeľka
Ing. Gabriela Pyteľová

Útvar rozvoja
a projektových
činností

Útvar
CHTaLČ

Útvar
dispečingu

Útvar odbytu

Útvar prípravy
investícií

Útvar technickej
evidencie
majetku

Útvar
energetiky

Útvar finančného
účtovníctva

Útvar realizácie
investícií

Útvar
dopravy

Útvar pitnej
vody a odpadovej vody

Útvar
zákazníckych
centier

Útvar prevádzky
diaľkových
vodovodov

Útvar
financovania
a daní

Útvar plánovania, kontrolingu
a cien

Útvar evidencie
majetku, registratúry a správy
budov
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Výkonný manažment spoločnosti
generálny riaditeľ
výrobný riaditeľ

Ing. Ján Podmanický

do 08. 06. 2017

Ing. Marek Illéš

od 15. 08. 2017

Ing. Marek Buranský

technicko – investičný riaditeľ

Ing. Štefan Štefek

do 04. 10. 2017

investičný riaditeľ

Ing. Roman Čajka

od 05. 10. 2017

technický riaditeľ
obchodno – ekonomická riaditeľka

Ing. Štefan Štefek
Ing. Gabriela Pyteľová

od 05. 10. 2017

Štatutárne orgány spoločnosti
Dozorná rada
predseda dozornej rady

Juraj Mesko

podpredseda dozornej rady

Ladislav Gódány

člen dozornej rady

Ing. Vladimír Bakoš
Mgr. Gabriel Bárdos
JUDr. Eva Benčeková
Ing. Milan Došek

9

Ing. Peter Ďurica
Ing. Jozef Flimel
Ing. Igor Gál
Ing. František Gőgh
Klára Horváthová
Ing. Štefan Jancsó
Ing. Ondrej Juhász
Milan Krošlák
Ľubomír Lőrincz
Ing. Martin Nemky
JUDr. Dana Petríková
Ing. Iveta Randziaková
PaedDr. Roman Urbánik
Ing. Ľudovít Novotný
Ing. Eugen Szabó

od 09. 06. 2017

Predstavenstvo
predseda predstavenstva

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

podpredseda predstavenstva

JUDr. Zoltán Hájos

člen predstavenstva

Ing. Peter Baláž
Mgr. art. Otokar Klein
Mgr. Ľuboš Kolárik

do 19. 06. 2017

Mgr. Miloslav Krajčík

od 19. 06. 2017

Ing. Štefan Mišák
Ing. Martin Tomčányi

Územná pôsobnosť a odštepné závody

OZ
Topoľčany
OZ
Nitra
OZ
Galanta
OZ
Dunajská
Streda

10

OZ
Nové Zámky
OZ
Komárno

OZ
Levice

Rozloha územia pôsobnosti ZsVS, a. s., tvorí 17,9 % z rozlohy Slovenska.
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ODŠTEPNÝ ZÁVOD

DS

GA

KN

LV

NR

NZ

TO

VODOVODY A KANALIZAČNÉ SIETE OBYVATELIA/úroveň zásobovanosti pitnou vodou
Počet obyvateľov v sídlach
s verejným vodovodom
Počet obyvateľov pripojených
na verejný vodovod
% zásobovanosti z celkového počtu
obyvateľov v sídlach s VV

107 011

132 997

39 982

101 287

175 766

136 445

143 918

95 972

129 059

31 346

96 349

167 549

128 267

143 064

89,7

97

78,4

95,1

95,3

94

99,4

Dĺžka VS celkom (v km)

564

730

296,7

775,9

1 210,90

866,8

792,9

Dĺžka VS, kt. spoločnosť prevádzkuje
na základe zmluvy (v km)

146,2

111,5

129,7

244,8

206,3

272,1

213

24 768

32 572

11 231

23 921

38 169

34 660

33 538

44

44

38

31

32

40

42

77 757

93 114

16 136

56 275

117 446

77 877

74 648

56 742

79 867

3 394

48 957

100 276

60 583

70 246

73

85,8

21

87

85,4

77,8

94,1

Dĺžka KS celkom (v km)

371,1

398,2

23,6

193,2

409,7

189

163,7

Dĺžka KS, ktorú spoločnosť prevádzkuje na základe zmluvy (v km)

168,8

30,7

11,5

35,7

81,6

42,1

23,9

13 161

15 076

631

5 076

15 529

8 194

7 659

35

38

27

26

38

43

47

8

10

2

8

5

5

4

6

6

2

7

3

3

1

2

4

0

1

2

2

3

3

3

1

3

3

2

1

3

3

1

3

2

2

1

0

0

0

0

1

0

0

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km

VODOVODNÉ PRÍPOJKY
Počet vodovodných prípojok
Priemerný počet vodovod. prípojok
na 1 km siete prevádzkovaných OZ
OBYVATELIA/úroveň odkanalizovania
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou
Počet obyvateľov pripojených na VK
v správe a prevádzke OZ
% odkanalizovania z celkového
počtu obyvateľov v sídlach s VK
DĹŽKA KANALIZAČNEJ SIETE v km

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
Počet kanalizačných prípojok
Priemerný počet kanalizačných
prípojok na 1 km kanalizačnej siete
ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet ČOV v správe OZ
z toho počet ČOV so zaťažením do
10 000 EO
z toho počet ČOV so zaťažením nad
10 000 EO
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré
zmluvne prevádzkujeme
z toho počet ČOV so zaťažením do
10 000 EO
z toho počet ČOV so zaťažením nad
10 000 EO
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2. VÝROBA, DISTRIBÚCIA
A DODÁVKA PITNEJ VODY
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Zásobovanie pitnou vodou

Počet obyvateľov
v sídlach s verejným
vodovodom

837 406
Počet obyvateľov
pripojených na verejný
vodovod

Napojenosť obyvateľov
v sídlach s verejným
vodovodom

Dĺžka
vodovodnej siete,
ktorú spoločnosť
prevádzkuje na základe
zmluvy (v km)

1 323,69

791 606

94,5 %

Počet
vodovodných
prípojok na 1 km vodovodnej siete prevádzkovaných
ZsVS, a. s.

35

Dĺžka
vodovodnej siete celkom
(v km)

5 695,85

Počet vodovodných
prípojok

198 859
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., sa podieľa
na zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v obciach
a mestách západného Slovenska. Verejné vodovody
sú pritom spravované siedmymi odštepnými závodmi
spoločnosti celkovo v jedenástich okresoch.
Pitná voda na zásobovanie obyvateľstva sa odoberá zo
132 vodárenských zdrojov, pričom celkové množstvo
odobraných podzemných vôd v roku 2017 zo všetkých
vodných zdrojov dosiahlo objem 48 415 805 m3.

+7,5 %
+3 378 000 m3
Zvýšenie odoberaného množstva vody
z vodárenských zdrojov oproti roku 2016

48 416
44 579

45 038

2015

2016

2017

Objem odobranej podzemnej vody celkom (v tis. m3)

13

Najviac vody sa každoročne vyrobí vo veľkokapacitných
vodárenských zdrojoch, ktoré spravuje útvar prevádzky
diaľkových vodovodov (v Jelke, Gabčíkove, Timoradzi
a 5 prameňoch v oblasti Bánoviec nad Bebravou).
Sústavou diaľkových vodovodov je vyrobená voda
následne dodávaná odštepným závodom a ďalej
distribuovaná do jedenástich okresov západného
Slovenska.

Západoslovenská vodárenská sústava pozostáva z:
 Ponitrianskeho skupinového vodovodu (PnSV)
 Diaľkovodu Jelka – Galanta – Nitra (DV J-G-N)
 Diaľkovodu Gabčíkovo – Nové Zámky – Levice (DV
Gabčíkovo)
Z diaľkového vodovodu Ponitriansky skupinový
vodovod je pitná voda dodávaná aj spoločnosti
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., pre časť obcí
v jej správe.

Technické údaje diaľkových vodovodov
Vodárenské zdroje využívané v rámci diaľkových vodovodov predstavujú jednotlivé studne a pramene. V roku 2017
na nich útvar prevádzky diaľkových vodovodov prostredníctvom svojich stredísk vyrobil nasledovné množstvá pitnej vody:

Studne
názov VZ

14

počet studní

celková výdatnosť Q = l.s-1

vyrobená pitná voda v m3

Jelka

7

727,5

13 006 139

Gabčíkovo

13

1040,0

15 462 660

Timoradza

8

135,0

753 252

názov prameňa – lokalita

celková výdatnosť Q = l.s-1

vyrobená pitná voda v m3

Pri mlyne – Čierna Lehota

6,0 – 220,0

120 780

Pri moste – Slatina nad Bebravou

38,0 – 664,0

1 326 196

Pri mlyne – Slatina nad Bebravou

20,0 – 58,0

424 383

56,0 – 2000,0

3 554 207

143,0 – 191,0

2 821 520

Pramene

Vrchovište – Slatinka nad Bebravou
Jazero – Motešice

Z celkového množstva vyrobenej pitnej vody bolo
prostredníctvom stredísk útvaru prevádzky diaľkových
vodovodov v priebehu roka 2017 dodaných celkom
36 279 986 m3 pitnej vody k distribúcii konečným

spotrebiteľom odštepnými závodmi a 78 361 m3 externým odberateľom. Diaľkové vodovody tvoria 8,05 %
(458,605 km) dĺžky vodovodného potrubia spoločnosti.
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Laboratórna činnosť a kvalita pitnej vody
Monitorovanie kvality distribuovanej pitnej vody zabezpečujú pracoviská útvaru chemicko-technologickej
a laboratórnej činnosti, ktoré sú oficiálne akreditované
Slovenskou národnou akreditačnou službou pod registračným číslom S-071. V r. 2017 pracoviská útvaru
Bratislava a Dunajská Streda úspešne zvládli naplánovaný Dohľad Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Jednotlivé pracoviská útvaru aj v priebehu roku 2017
zabezpečovali odbery a skúšky v rozsahu schválených
harmonogramov v súlade s platnou legislatívou (Vyhláškou MŽP SR č. 636/2004 Z. z., Nariadením Vlády SR
č. 354/2006 Z. z. a Vyhláškou MZ SR č. 274/2017 Z.z.),
okrem skúšok rádiologických ukazovateľov, ktoré boli
zadané skúšobnému laboratóriu Výskumného ústavu
vodného hospodárstva Bratislava.

Počet naplánovaných
a zrealizovaných odberov

Počet analyzovaných skúšok

9 092 (88 %)

205 520 (91 %)

1 262 (12 %)

21 560 (9 %)

Pre potreby ZsVS, a.s.
Pre externých zákazníkov

Najsledovanejšími ukazovateľmi v rámci predmetných
laboratórnych analýz boli v roku 2017 farba, zákal, obsah mangánu a železa v diaľkovodnom systéme Jelka – Galanta – Nitra, polárne pesticídy vo vodnom zdroji
Jelka a vo vodných zdrojoch okresu Dunajská Streda.
Sledovaný obsah síranov vo vodnom zdroji Kravany

nad Dunajom bol v r. 2017 meraný na úrovni limitu.
Vyššou početnosťou mikrobiologických a hydrobiologických skúšok je nepretržite kontrolovaná nezávadnosť vodného zdroja HG-2 pre obec Gabčíkovo, ktorý je
v prevádzke bez kontinuálnej dezinfekcie.

Hydrogeológia
Oddelenie hydrogeológie v roku 2017 spolupracovalo s Inšpekciou životného prostredia SR pri riešení neoprávneného hnojenia poľnohospodárskych pozemkov
v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja
Gabčíkovo. Hnojenie močovkou bolo zastavené. Pri
riešení nadmernej ťažby dolomitu v lome v ochrannom pásme vodárenského zdroja Rybničky oddelenie
spolupracovalo okrem inšpekcie aj s orgánmi činnými
v trestnom konaní. Šetrenie doposiaľ nebolo ukončené,
ale ťažba dolomitu bola utlmená. V spolupráci s oddelením technológie vody a OZ Topoľčany sa zamest-

nanci podieľali na monitorovaní a odstránení mikrobiologického znečistenia prameňa Rybničky. Monitorovanie nebolo ešte ukončené.
Na vydanie nových povolení na odber vody boli vypracované podklady pre záverečné správy na výpočet
množstiev podzemných vôd pre vodárenské zdroje
OZ Komárno. Záverečné správy zhodnocujú režim
vodárenských zdrojov a budú predložené komisii pre
klasifikáciu zásob na MŽP SR. Na základe rozhodnutia
komisie bude vydané povolenie na odber vody pre jednotlivé vodárenské zdroje.
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Štandardy kvality dodávky pitnej vody
Spoločnosť každoročne sleduje v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z. štandardy
kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom. Vyhodnotenie štandardov kvality a sumárne výkazy (nielen za
rok 2017) sú pravidelne zasielané Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a taktiež transparentne zverejnené na webovom sídle spoločnosti. V zmysle predmetnej vyhlášky boli za rok 2017 zaznamenané nasledovné udalosti:

Skrátený opis štandardu kvality dodávky vody

Počet udalostí

§ 2 ods. 1 písm. a) – kvalita pitnej vody

114

§ 2 ods. 1 písm. b) – množstvo vody za jednotku času

0

§ 2 ods. 1 písm. c) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného
množstva vody

0

§ 2 ods. 1 písm. d) – pretlak vody

1

§ 2 ods. 1 písm. e) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody

0

§ 2 ods. 1 písm. f) – nepretržitá dodávka vody – prerušenie

0

§ 2 ods. 1 písm. g) – opätovné obnovenie dodávky vody

1311

§ 2 ods. 1 písm. h) – lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1
písm. a), b), d), f)
§ 2 ods. 1 písm. i) – určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie alebo odstraňovanie
vodovodnej prípojky

16

11
677

§ 2 ods. 1 písm. j) – predloženie zmluvy o dodávke vody

2450

§ 2 ods. 1 písm. k) – zabezpečenie plynulej dodávky vody

2452

§ 2 ods. 1 písm. l) – zabezpečenie preskúšania meradla

0

§ 2 ods. 1 písm. m) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za
dodávku vody
§ 2 ods. 1 písm. n) – oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky
pitnej vody
Úroveň kvality dodávky vody v %

1710
27
99,91

Vyhodnotenie štandardov kvality.

Zo všetkých 8753 prípadov vyhodnocovaných v štandardoch kvality dodávky vody bolo zaznamenané jediné
nedodržanie kvality dodávky vody v zmysle vyhlášky č.
276/2012 Z. z. ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) Kvalita pitnej vody, ktorá sa týkala 1217 odberných miest v odštep-

nom závode Dunajská Streda. Ako nápravné opatrenie
bolo zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľov
cisternami a následné osadenie odlučovacích zariadení.
Za nedodržanie tohto štandardu kvality sa podľa vyhlášky č. 276/2012 Z. z. nevypláca kompenzačná platba.

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

3. ODVÁDZANIE A ČISTENIE
ODPADOVÝCH VÔD

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Počet obyvateľov
v sídlach s verejnou
kanalizáciou

513 253
Počet obyvateľov
pripojených na verejnú
kanalizáciu v správe
a prevádzke ZsVS,a.s.

420 065

Dĺžka stokovej
siete celkom
(v km)

1 748

Napojenosť
obyvateľov
v sídlach s verejnou
kanalizáciou

Z toho
počet ČOV
so zaťažením
do 10 000 EO

Počet
kanalizačných
prípojok

65 326

Počet čistiarní
odpadových vôd (ČOV)
v správe ZsVS, a. s.

Dĺžka stokovej
siete, ktorú ZsVS, a. s.,
prevádzkuje na základe
zmluvy (v km)

81,84 %

394

28

42

Počet
kanalizačných
prípojok na 1 km
kanalizačnej siete

Z toho
počet ČOV
so zaťažením
nad 10 000 EO

14

37
V roku 2017 spoločnosť prevádzkovala 42 čistiarní
odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a jeden kanalizačný
výust bez ČOV (v meste Kolárovo). Na základe zmlúv
s obecnými a mestskými úradmi prevádzkujeme na
zmluvu 16 ČOV – Bodíky, Dolné Saliby, Dolný Štál, Dvory
nad Žitavou, Kamenica nad Hronom, Machulince, Nitra,
Nesvady, Pata, Podlužany, Skýcov, Šarovce, Veľké Uherce,
Vojka nad Dunajom, Zemianske Sady, Žemberovce.

49 920

50 833

2015

2016

47 070

V roku 2017 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
v správe spoločnosti zabezpečovali plynulé a bezproblémové odkanalizovanie odpadových vôd. Z kanalizačných výustov bolo vypustených do vodných tokov
47 070 000 m3 odpadových vôd, z toho čistiacim procesom prešlo 46 615 000 m3.
2017

Objem odpadových vôd vypúšťaných do vodných tokov (v tis. m3)

19

V roku 2017 boli ukončené rozsiahle rekonštrukcie
čistiarní odpadových vôd v mestách a obciach Šurany, Dolná Streda a Zlaté Moravce, realizované v rámci
Operačného programu Životné prostredie, a v dotknutých regiónoch bola dobudovaná verejná kanalizácia.
Úspešným spustením rekonštruovaných ČOV do trvalej
prevádzky naša spoločnosť výrazne prispela k zlepšeniu kvality životného prostredia v oblasti odvádzania
a čistenia komunálnych odpadových vôd a zosúladeniu
vypúšťania odpadových vôd s požiadavkami platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie. Rovnaký
prínos ku skvalitneniu životného prostredia očakávame
aj po úspešnom zavŕšení rekonštrukčných prác na
ČOV vybudovaných z fondov EÚ v mestách Topoľčany,

Bánovce nad Bebravou a Partizánske po ich uvedení do
trvalej prevádzky.
Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania aktuálneho
stavu stokovej siete, kontroly uloženia novej stokovej
siete a prevzatej obecnej kanalizácie, ako aj kanalizačných prípojok, bol zamestnancami útvaru pitnej
vody a odpadovej vody vykonaný TV monitoring stokovej siete. Spoločnosť v súčasnosti disponuje dvomi
TV inšpekčnými monitorovacími systémami stokovej
siete. V roku 2017 bolo zmonitorovaných 20,22 km stokovej siete a 0,53 km kanalizačných prípojok. Na základe
výsledkov TV monitoringu boli zrealizované opravy
kanalizácii ako aj vyhľadané „čierne prípojky“.

Kvalita odpadovej vody

20

Monitoring limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd zabezpečuje útvar chemicko-technologickej a laboratórnej
činnosti, ktorého pracoviská Nitra, Dunajská Streda,
Levice, Šaľa, Nové Zámky, Topoľčany sú akreditované na
analýzy odpadových vôd a na odber odpadových vôd
a kalov v rozsahu akreditácie, v súlade s požiadavkami
Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z., Nariadenia vlády SR č.
269/2010 Z. z. a podľa technických potrieb pri prevádzke

Pre potreby ZsVS, a.s.
Pre externých zákazníkov

čistiarní odpadových vôd a kanalizačnej siete. Zároveň
bol zohľadnený aj predpísaný rozsah a početnosť odberu vzoriek určených platnými vodoprávnymi rozhodnutiami povoľujúcimi vypúšťanie vyčistených odpadových
vôd z kanalizačných výustov. V marci 2017 sa pracoviská
útvaru úspešne zúčastnili Dohľadu Slovenskej národnej
akreditačnej služby na odber odpadových vôd a kalov
zrealizovaných na ČOV Nitra.

Počet naplánovaných
a zrealizovaných odberov

Počet analyzovaných skúšok

6 681 (93 %)

52 516 (96 %)

476 (7 %)

2 247 (4 %)
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Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody
Spoločnosť aj v rámci odpadovej vody každoročne monitoruje v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 276/2012 Z. z. štandardy kvality odvádzania
odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Vyhodnotenie výsledkov štandardov kvality a sumárne

výkazy sú podobne ako pri pitnej vode pravidelne reportované regulačnému úradu a transparentne zverejňované na web stránke spoločnosti. V rámci štandardov
kvality odpadovej vody boli za rok 2017 zaznamenané
nasledovné udalosti:

Skrátený opis štandardu kvality odvádzania odpadovej vody

Počet
udalostí

§ 3 ods. 1 písm. a) – množstvo vody za jednotku času

0

§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota odstránenia príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody

0

§ 3 ods. 1 písm. c) – pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti

0

§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku

0

§ 3 ods. 1 písm. e) – plynulé odvádzanie vody

0

§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody

4

§ 3 ods. 1 písm. g) – lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. a), c), e)

0

§ 3 písm. h) – určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od
verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky

283

§ 3 ods. 1 písm. i) – predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd

1 449

§ 3 ods. 1 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody

1 506

§ 3 ods. 1 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody

964

§ 3 ods. 1 písm. l) – oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpad. vôd

0

Úroveň kvality odvádzania odpadovej vody v %

100

Z celkového počtu 4 206 podaní nebolo v oblasti verejných kanalizácií ani v jednom prípade zaznamenané nedodržanie štandardu kvality odvádzania odpadových vôd.
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4. ĽUDSKÉ ZDROJE
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Stratégia riadenia ľudských zdrojov deklaruje rozhodujúcu dôležitosť zamestnancov pre
dosahovanie strategických cieľov. Profesionálnym riadením ľudských zdrojov spoločnosť zabezpečuje rozvíjanie tvorivého a pracovného potenciálu zamestnancov. V rámci kolektívnych
pracovno-právnych vzťahov bola uzatvorená kolektívna zmluva medzi zamestnávateľom
a zástupcami zamestnancov – odborovou organizáciou na obdobie jedného roka. V nej dohodnuté zmeny sú zmenami v nadväznosti na legislatívnu a mzdovú oblasť. Sú kompromisom medzi
požiadavkami zamestnancov a súčasnými ekonomickými možnosťami zamestnávateľa.
K 31. decembru 2017 spoločnosť zamestnávala 1 542 zamestnancov, pričom väčšiu časť tvorili zamestnanci v kategórii robotníckych profesií, v počte 975. Ďalších 567 zamestnancov patrilo do kategórie technicko-hospodárskych zamestnancov.

Veková štruktúra zamestnancov
Vo vekovej štruktúre zamestnancov v roku 2017
spoločnosť neeviduje oproti predchádzajúcim rokom
výrazné zmeny. Naďalej tvorila významnú časť zamestnancov kategória 46-55 rokov, do ktorej spadalo 37 %
z celkového počtu zamestnancov.

3%

23

9%
29%

22%

37%
do 25 rokov

46-55 rokov

26-35 rokov

nad 56 rokov

36-45 rokov

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Čo sa týka kvalifikačnej štruktúry zamestnancov,
v roku 2017 predstavovali najvyšší počet zamestnanci
s vyučením v odbore (32 %). Spoločnosť aj v roku 2017

naďalej podporovala aktivity svojich zamestnancov
v oblasti zvyšovania kvalifikácie a vzdelávania na všetkých stupňoch riadenia.

12%

1% 3%

1%
32%

Základné vzdelanie
Vyučenie v odbore (výučný list)
Stredné odborné vzdelanie bez maturity
Úplné stredné vzdelanie (vyučenie s maturitou)
Úplné stredné všeobecné (gymnázium)

30%

Úplné stredné odborné (stredné odborné školy)
Vyššie vzdelanie (inštitúty a bakalári)
Vysokoškolské vzdelanie
Vedecké vzdelanie

6%
2%

13%

Fluktuácia zamestnancov
V priebehu roku 2017 spoločnosť ukončila pracovný pomer so 134 zamestnancami, z toho 45 odchodom do starobného dôchodku. Nové pracovné pomery spoločnosť uzatvorila so 123 zamestnancami a s 56 uzatvorila dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
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0,0%
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2015

Počet nových pracovných
pomerov

2016

Počet ukončených
pracovných pomerov

Podpornými piliermi k spokojnosti zamestnancov
a ich motivácie sú aj možnosti odborného rastu. Preto spoločnosť investuje do odborného vzdelávania
zamestnancov, vďaka ktorému má každý zo zamestnan-

2017

Počet nových dohôd

Miera fluktuácie v %

cov príležitosť zvyšovať si svoje odborné vedomosti pre
konkrétnu pracovnú pozíciu. Zamestnanci so svojimi
schopnosťami tvoria ľudský kapitál, ktorý je dôležitým
zdrojom úspechu spoločnosti. Podmienkou trvalého
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zvyšovania kvality ľudského potenciálu je investícia do
vzdelávania tak, aby bolo možné prostredníctvom ich
schopností, zručností a postojov dosahovať ciele vyplývajúce z cieľov spoločnosti. V oblasti starostlivosti

o zamestnancov spoločnosť naďalej venovala osobitnú
pozornosť zvyšovaniu kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov, pričom v roku 2017 sa zameriavala najmä na nasledovné:

 interné a externé vzdelávanie v oblasti prezentácií a praktických cvičení,
 diskusie v oblasti využívania softvérových prostriedkov a efektívnosti pracovných postupov,
 riešenie otázok výrobno-prevádzkového charakteru,
 preškoľovanie v oblasti BOZP,

 stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie,

25
 lekárska starostlivosť vrátane preventívnych očkovaní proti hepatitíde
typu A a kliešťovej encefalitíde,

 príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov, ktoré je možné uzatvoriť s jednou z troch doplnkových dôchodkových spoločností, a to ING Tatry-Sympatia d. d. s., a. s., Doplnková
dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. a AXA d. d. s., a. s.,
 sociálnu výpomoc zamestnancom a ich rodinným príslušníkom v mimoriadnych životných situáciách,

 finančné odmeny pri príležitosti pracovných výročí (za 10 a každých
ďalších 5 rokov pracovného pomeru) poskytla spoločnosť finančnú odmenu 174 zamestnanom,
 pri príležitosti životných výročí (50 a 60 rokov veku) bolo odmenených
ďalších 100 zamestnancov.

34. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti
vodárenských pracovníkov
V rámci zdokonaľovania zručností zamestnancov
spoločnosť usporiadala Celoslovenskú súťaž zručností
vodárenských pracovníkov pri príležitosti jej 34. ročníka. Súťažiace družstvá nižšie uvedených desiatich
vodárenských spoločností si zmerali sily v meste sídla
ZsVS, a.s., v Nitre, priamo pod historickým Nitrianskym
hradom. Na súťaži sa tradične súťažilo v dvoch disciplínach: Disciplína A – montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických

Poradie
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postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok
a Disciplína B – vytyčovanie trasy vodovodného potrubia a jeho súčastí, vyhľadávanie a vytyčovanie porúch
na vodovodnom potrubí. Celkovým víťazom 34. ročníka súťaže a držiteľom putovnej trofeje – dreveného
vodárenského šupátka sa stala Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., pričom poradie ostatných
zúčastnených bolo nasledovné:

Súťažiaci

Poradie „A“

Poradie „B“

1.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

4

1

2.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

3

4

3.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

5

2

4.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

1

8

5.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

7

3

6.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2

9

7.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

6

7

8.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

9

6

9.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

10

5

10.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

8

10
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5. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
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Príprava investičných akcií
Útvar prípravy investícií v roku 2017 zabezpečil dopracovanie projektovej dokumentácie
vypracovanej v roku 2016 v zmysle pripomienok útvarov ZsVS, a.s, organizácií a osôb dotknutých v procese územného a stavebného konania, spolupracoval s právnym útvarom na
majetkovo právnom vysporiadaní pozemkov a riešil vydávanie územných a stavebných povolení, pričom sa presadzovali efektívne a progresívne technické riešenia. Taktiež boli spracované
podklady pre útvar obstarávania na výber spracovateľa projektovej dokumentácie v zmysle investičného plánu na rok 2017. Rozsah projektovej dokumentácie a plánovaný finančný objem bol
zabezpečený v súlade s investičným plánom roku 2017, v zmysle ktorého zabezpečil útvar prípravy
investícií projektovú dokumentáciu v celkovej hodnote 554 565 €. V roku 2017 boli pritom pripravované
nasledovné projekty:

Rozvojové projekty s cieľom:
I. Zabezpečenia zásobovania kvalitnou pitnou vodou
a čistenia odpadových vôd:
 Klátová Nová Ves – kanalizácia a výtlak;
 Partizánske dobudovanie kanalizácie;
 Sereď Nový Majer – kanalizácia;
 Farná – kanalizácia;

 Farná – ČOV;
 Podhorany – prívod vody z VZ.
II. Dobudovania odborných a prevádzkových objektov pre správu a prevádzku:
 Levice – zákaznícke centrum.

Projekty obnovy existujúcej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry:
I. Rekonštrukcie vodovodnej siete pre odstránenie
poruchovosti:
 Rekonštrukcia filtračných zariadení vzduchotechniky na PnSV;
 Rekonštrukcia technológie a VN trafostanice ČS
Vlčany;
 Rekonštrukcia VN trafostanice ČS Galanta;
 Levice – rekonštrukcia vodojemu Cigánka;
 Prusy – rekonštrukcia vodovodu;
 Jelka – rekonštrukcia vodovodu;
 Trnovec nad Váhom – rekonštrukcia prívodu
vody;
 Prívod vody z VZ Čajkov do ČS Hronské Kľačany – rekonštrukcia;

 Veľký Meder – rekonštrukcia vodárenskej ČS
a vodojemu;
 Nitra – rekonštrukcia VDJ a ATS Šúdol;
 PnSV Motešice – rekonštrukcia ČS.
II. Rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete:
 ČOV Šamorín – výmena hrablíc;
 ČOV Želiezovce – rekonštrukcia;
 Veľký Meder – rekonštrukcia kanalizačnej PČS;
 Nové Zámky – rekonštrukcia kanalizačnej PČS;
 Dedina mládeže – rekonštrukcia kanalizácie;
 Nitra – rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ.
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Realizácia investičných akcií
Ako spoločensky zodpovedná firma sa okrem teoretického zvyšovania povedomia o ochrane životného prostredia taktiež aktívne podieľame na jeho ochrane rozsiahlou investičnou výstavbou. Investičné projekty sú pre tieto
účely zamerané predovšetkým na budovanie, rekonštrukcie a rozširovanie existujúcej infraštruktúry. Pri všetkých
spomínaných aktivitách je dôraz kladený na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov, čím spoločnosť reálne prispieva
k ochrane životného prostredia a zvyšovaniu kvality životnej úrovne obyvateľov v regióne pôsobnosti.

Vývoj investičnej činnosti (v mil. €)
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Fondy EÚ

Vlastné zdroje

V rámci vyššie uvedených aktivít celková hodnota investičných akcií realizovaných v roku 2017 dosiahla
37 282 105 €. Z toho na projektoch v rámci financovania
z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa
celkovo preinvestovalo 26 960 010 € (72,3 %), kde podiel
spolufinancovania z vlastných zdrojov tvoril 8 225 490 €.
Stavby financované z vlastných zdrojov boli v roku
2017 v celkovej hodnote 10 322 095 € (27,7 %), z čoho
1 590 350 € bolo preinvestovaných pre stavby zabezpečované odštepnými závodmi.

V roku 2017 sa ukončil projekt „ČOV Sever 2. fáza“,
v rámci ktorého sa celkovo preinvestovalo 26 614 810 €,
pričom 17 693 720 € bola dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia, 1 040 800 € podiel
zo štátneho rozpočtu a podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov činil 7 880 290 €. Ostatné vlastné náklady boli použité na externý manažment, monitorovanie
ukončených projektov v predchádzajúcom období a na
prípravu žiadostí z Integrovaného regionálneho operačného programu.
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Ukončené:
Ukončilo sa 16 stavieb zahájených v predchádzajúcich rokoch, z toho 5 stavieb realizovali odštepné závody. Medzi
najdôležitejšie patrili stavby:
 Ochrana objektov – SpS a OZ;
 Dunajská Streda – Nová Ves – rozšírenie vodovodu
a kanalizácie;
 ČOV Kútniky a PČS Povodská – výmena strojne stieraných česiel;
 Obnova a doplnenie vodárenského dispečingu pre
OZ Komárno;

 Aglomerácia Podlužany – odvedenie a čistenie odpadových vôd – Podlužany;
 Nitra – Dolnohorská – rekonštrukcia vodovodu DN
100;
 Nitra – Horné Krškany – dobudovanie kanalizácie.

Zahájené:
V roku 2017 sa zahájilo 91 nových stavieb v celkovom objeme 13,2 mil. €, z nich sa do konca roka ukončilo 52 stavieb
v celkovom objeme 4,9 mil. €, z ktorých je nižšie uvedený výber:
I. Zásobovanie pitnou vodou:
 Veľké Kršteňany – rekonštrukcia prívodného
potrubia;
 Hradište – rekonštrukcia vodovodného potrubia
OC DN 100;
 Kľúčovec – obnova verejného vodovodu;
 Dunajská Streda – obnova vodovodu;
 Padáň – obnova verejného vodovodu;
 Podhájska – rozšírenie akumulácie a prívod vody
z DV;
 Malá Mužla – Štúrovo – prívod vody IV. etapa;
 Levice – Ludanská ulica – obnova vodovodného
potrubia;
 Nitra – Priehradná ulica – rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 100;
 Horné Lefantovce – rozšírenie vodovodu.
II. Odvedenie odpadových vôd:
 Horné Lefantovce – kanalizácia;
 Močenok – rozšírenie kanalizácie;
 Ňárad – rozšírenie kanalizácie;
 Bošany – Klátová Nová Ves – dobudovanie kanalizácie stoka BA-1;
 Vráble Dyčka – kanalizácia V. etapa.
III. Rekonštrukcie objektov na vodovodnej sieti za
účelom zníženia prevádzkových nákladov:
 Rekonštrukcia akumulátorovne ČS Jelka;
 Rekonštrukcia akumulátorovne ČS Galanta;
 Rekonštrukcia akumulátorovne ČS Močenok;
 VDJ Nová Ves nad Žitavou – obnova;
 VDJ Babindol – rekonštrukcia armatúrnej komory;
 Levice – VDJ Cigánka – obnova strechy;
 Rekonštrukcia ATS Nové Zámky – sídlisko JUH
II. etapa.

IV. Rekonštrukcie kanalizačných sietí pre zníženie objemu balastných vôd:
 Zlaté Moravce – okružná križovatka – obnova
jestv. kanalizácie.
V. Rekonštrukcie objektov čistiarní odpadových vôd:
 ČOV Kútniky – výmena technológie čerpadiel;
 ČOV Pukanec – rekonštrukcia odľahčovacej
komory a aktivačnej nádrže;
 ČOV Zlaté Moravce – obslužná plošina ku kompaktom, macerátor k odstredivke a stavidlá pre
OKA-OKB;
 ČOV Partizánske – rekonštrukcia ČS vratného
kalu.
VI. Obnova a dobudovanie riadiacich a kontrolných
systémov:
 ČOV Šurany – doplnenie dispečingu;
 Dobudovanie záložného komunikačného systému pre VDJ Galanta, Šaľa, Nové Zámky;
 Rekonštrukcia riadiaceho systému ČSS Nové
Zámky.
VII. Obnova administratívnych budov:
 OZ AB Levice – oplotenie a prestrešenie odstavných plôch vozidiel a mechanizácie;
 PB Santovka – rekonštrukcia kotolne;
 ČOV Partizánske – obnova osvetlenia v areáli.
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ČOV Topoľčany

ČOV Partizánske
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ČOV Bánovce nad Bebravou

ČOV Bánovce nad Bebravou
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6. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
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ZsVS, a.s., dosiahla v roku 2017 kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške
1 244 142 €. Po zaúčtovaní splatnej a odloženej dane bol vykázaný zisk 1 032 444 €.
V porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast hospodárskeho výsledku 164 843 € (19 %).

Návrh na rozdelenie zisku
Hospodársky výsledok po zdanení v r. 2017:
Povinný prídel do rezervného fondu 10%:
Krytie straty minulých rokov:
Nerozdelený zisk:

1 032 443,95 €
103 244,00 €
393 820,34 €
535 379,61 €

1 032 444
867 601
737 169

2015

2016

2017

Výsledok hospodárenia po zdanení v €

Pozitívne hospodárenie bolo dosiahnuté najmä priaznivým vývojom celkových výnosov spoločnosti, ktoré sa medziročne zvýšili o 6,6 %, aj napriek zvýšeniu celkových nákladov o 6,4 %. Zatiaľ čo v predošlom roku dosiahli výnosy
objem 65 815 702 €, v roku 2017 došlo k ich k nárastu o 4 343 471 € na úroveň 70 159 172 €.
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70 159
64 698

65 816

2015

2016

2017

63 961

64 948

2015

2016

69 127

2017

Celkové výnosy v tis. €

Celkové náklady v tis. €

Základným zdrojom výnosov spoločnosti sú tržby z regulovanej činnosti, ktoré vo výške 57 460 651 € tvorili
82 % celkových výnosov. Spoločnosť dosiahla v roku
2017 najvyššie tržby za dodávky pitnej vody za posledných päť rokov, ako aj tržby za odvedenie vody odkanalizovanej. Výnosy za dodávku pitnej vody medziročne

vzrástli o 1 506 055 € (4,6 %). V oblasti tržieb za odvedenú odpadovú vodu môžeme sledovať taktiež medziročný nárast o 1 686 792 € (5,3 %). K faktorom, ktoré
významne prispeli k nárastu výnosov spoločnosti patrí
aj výška zrealizovanej aktivácie o 13,2 % ako aj objem
nenávratných finančných príspevkov zo ŠR a EÚ o 15,1 %.

34 314
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32 808

32 473
30 419

2015

26 478

22 520

27 103

25 826
21 978

23 146

32 135

30 710

2016

2017

Objem fakturovanej pitnej vody v tis. m3
Tržby za fakturovanú pitnú vodu v tis. €

2015

2016

2017

Objem fakturovanej odkanalizovanej vody v tis. m3
Tržby za fakturovanú odkanalizovanú vodu v tis. €

2 585
1 972

2 048

Okrem medziročného nárastu tržieb za pitnú a odpadovú vodu spoločnosť dosiahla tiež nárast tržieb z neregulovaných činností, ktorých výška v roku 2017 bola
2 585 480 €. V roku 2017 medzi ne patrili najmä tržby
za likvidáciu odpadových vôd, stavebné práce, tržby za
špeciálne vozidlá a ostatné.
2015

2016

Tržby z neregulovaných činností v tis. €

2017
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Na druhej strane, najväčšími nákladovými položkami boli aj v roku 2017 osobné náklady, u ktorých spoločnosť zaznamenala medziročný nárast (o 5,4 %), odpisy (+ 6,9 %), spotreba energie (+ 13,2 %) a materiálu (+ 8,5 %) a iné.
V roku 2017 ZsVS, a.s., nevynaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.
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Odpisy DNM a DHM v tis. €

6 785

5 877

2015
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Spotreba energie v tis. €

2017

6 596

6 074

6 082
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2017

Spotreba materiálu v tis. €

Stav majetku
Základom majetku spoločnosti je dlhodobý hmotný
majetok vodárenský, ktorý predstavuje 93,5 % podiel
z celkovej hodnoty majetku. Obstarávacia hodnota
dlhodobého hmotného majetku sa medziročne zvýšila o 1 %. Nárast bol zaznamenaný najmä pri majetku
vodovodov a kanalizácií. Stav rozpracovaných investícií
sa zvýšil oproti roku 2016 z dôvodu realizácie stavieb
v rámci investičnej akcie ČOV Sever. Spoločnosť eviduje
k 31. 12. 2017 obstaraný a nezaradený majetok v celkovej
hodnote 119 046 371 €. K obstaranému dlhodobému

majetku je vytvorená opravná položka v hodnote
1 505 033 € najmä z dôvodu nevyužiteľnosti projektov.
Nákup samostatného hnuteľného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v celkovej sume 1 472 193 €
bol zameraný najmä na obstaranie čerpadiel, miešadiel,
meracích, regulačných a laboratórnych prístrojov,
nákladných vozidiel, elektrocentrál, ako aj na informačné
technológie, a to najmä rozšírenie funkcionality informačných systémov, softvérov pre riadenie dispečingov,
či rozšírenie dochádzkových terminálov.

Nehnuteľný majetok

Hodnota v €

% podiel

Vodárenský majetok spolu

587 880 534

93,5%

z toho: vodovod

235 988 800

37,5%

kanalizácia

183 585 790

29,2%

čistiarne odpadových vôd

92 949 772

14,8 %

hnuteľný majetok – vodárenský

75 356 172

12,0%

31 200 260

5,0%

9 891 143

1,5%

628 971 937

100%

Ostatný majetok
Pozemky
SPOLU

Oprava a údržba
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Nepretržitou cyklickou a necyklickou údržbou, havarijnou a opravárenskou činnosťou udržiavali zamestnanci spoločnosti vlastný i prevádzkovaný cudzí majetok
v prevádzkyschopnom stave. Najčastejšou činnosťou
bolo odstraňovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti ako i opravy technologických a elektrických
zariadení.
V rámci údržby sa vykonávali činnosti na zariadeniach
vodovodov a kanalizácií, výmeny vodomerov, čistenie a dezinfekcia vodojemov, maliarske práce, údržba
strojového parku a iné. Pre rok 2017 bol Plán opráv
stanovený na základe potreby ZsVS, a. s., zabezpečiť

prevádzkyschopnosť dlhodobého majetku spoločnosti
v súlade s legislatívnym rámcom stanoveným zákonom
442/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 262/2010 vo výške
3 020 000 €. Dodávateľské opravy v tomto roku predstavovali hodnotu 3 239 884 €, pričom najväčší podiel
tvorili opravy technológií a periodické revízie vyhradených technických zariadení, ktoré musia vykonávať
certifikované subjekty. Tento podiel je však zanedbateľný, nakoľko väčšinu opráv zabezpečujú prevádzky
vlastnými zamestnancami a veľké rekonštrukčné práce
s charakterom obnovy sú zabezpečované v rámci investičného plánu spoločnosti.

Poruchy

Počet

Hodnota v €

Verejných vodovodov

2 616

1 363 539

Verejných kanalizácií

3 638

215 415

SPOLU

6 254

1 578 954

Cenová politika
Maximálne ceny boli stanovené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0265/2017/V zo
dňa 27. 11. 2017 v zmysle vyhlášky č. 21/2017 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom
a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Vyššie uvedené rozhodnutie nahradilo pôvod-

né rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
č. 0213/2017/V zo dňa 24. 02. 2017, ktorým bola z podnetu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zrušená
dvojzložková cena vodného a stočného. V rámci aktuálne platného rozhodnutia úradu prišlo k zmene ceny
za odvedenie a čistenie odpadovej vody s účinnosťou
od 1. 12. 2017 z pôvodných 0,8538 €/m3 na 0,8918 €/m3.
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Cenová politika na rok 2017 (v €/m3)

bez DPH

s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody

1,0802

1,2962

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody

0,7550

0,9060

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody do 30. 11. 2017

0,8538

1,0246

Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody od 1. 12. 2017

0,8918

1,0702

Vývoj cien vodného a stočného

1,2
1,1

1,0802

1,0802

1,0802

0,8538

0,8538

0,8538

0,7550

0,7550

0,7550

2015

2016

1,0802

1
0,9

0,8918

0,8
0,7

0,7550

0,6
do 30.11.2017

od 1.12.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom (€/m3)
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (€/m3)
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Odberné miesta s nízkym alebo nulovým odberom
Na výšku vodného a stočného negatívne vplývajú najmä poklesy objemov vôd a nárast odberných miest s nízkym
alebo nulovým odberom (odber 0 – 30 m3), čo vedie k narastaniu cien vodného a stočného pri prepočte na m³.
Spoločnosť celkovo eviduje 59 510 týchto miest z celkových 204 040 (31 %), čo však predstavuje úbytok oproti roku
2016 o 2 260 odberných miest (o 3,7 %).

OZ Topoľčany
10 573

Diaľkovody
0
OZ Dunajská Streda
5 978
OZ Galanta
8 446

OZ Komárno
3 321

OZ Nové Zámky
11 188

OZ Levice
8 461
OZ Nitra
11 543

Predpokladáme, že v roku 2017 k vyššej spotrebe došlo
v dôsledku veľmi teplého a suchého leta. Tieto odberné miesta majú charakter rekreačných zariadení, nie
sú obývané alebo voda z verejného vodovodu slúži len
ako dodatočný zdroj z dôvodu, že odberateľ má vlastný zdroj pitnej vody – studňu. ZsVS, a. s., však má aj na
odberné miesta s minimálnym odberom rôzne fixné
náklady.
Cieľom regulačnej politiky štátu bolo zaviesť od 1. 1. 2017
dvojzložkovú cenu vo vodnom hospodárstve, ktorá
by zohľadňovala prostredníctvom svojej fixnej zložky pokrytie spomínaných fixných nákladov. Svoj cieľ
realizoval štát v novej vyhláške Úradu pre reguláciu
sieťových odvetí č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovila

cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej
vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou platnou od
1. augusta 2016. Uvedená vyhláška vytvorila dvojzložkovú cenu formou fixnej a variabilnej zložky ceny. Fixná zložka ceny sa členila do tarifných skupín podľa
osadeného vodomeru. Uvedená vyhláška bola však vo
februári 2017 zrušená. Tým sa problém s odbernými
miestami s nízkym alebo nulovým odberom nedoriešil.
To znamená, že prevádzkové náklady na tieto odberné
miesta stále nesú odberatelia, ktorí využívajú verejný
vodovod alebo verejnú kanalizáciu pre svoju skutočnú
vlastnú spotrebu.

Zákazníci
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., je zákaznícky orientovanou spoločnosťou s neustálou snahou
zvyšovať úroveň kvality poskytovaných služieb svojim
súčasným a aj budúcim zákazníkom. Pre tieto účely spoločnosť disponuje sieťou siedmich moderných
zákazníckych centier, prostredníctvom ktorých zamestnanci poskytujú komplexné informácie a adekvátne
poradenstvo pri rôznorodých podnetoch kladených zo
strany zákazníkov. Zákazníci spoločnosti majú aj naďalej
možnosť prostredníctvom webovej stránky z pohodlia domova prezerať základné údaje o svojom odbernom mieste, ako aj zadávať svoje požiadavky, pričom
primárnym cieľom je naďalej zjednodušovať a zefektívňovať prístup zákazníkov k ponúkaným službám.
Navyše pri príležitosti osláv Svetového dňa vody
spoločnosť organizovala prostredníctvom svojich

odštepných závodov akcie pre svojich zákazníkov
a širokú verejnosť, ktorých cieľom bolo pripomenúť význam pitnej vody ako kvalitného, zdraviu prospešného
nápoja a viesť mládež k ochrane životného prostredia
a vodných zdrojov. Rovnako sa spoločnosť zapojila do
iniciatívy Asociácie vodárenských spoločností s názvom „Pripojme sa!“, ktorá upozorňuje verejnosť, že najsprávnejšou ekologickou voľbou je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Spoločnosť v roku 2017 zabezpečovala pre svojich zákazníkov dodávku pitnej vody v rámci 199 611 odberných
miest, čo je v porovnaní s predošlým rokom 2016 nárast
o 2 916 (1,5 %). Čo sa týka odpadovej vody, spoločnosť
zabezpečovala odvedenie a čistenie odpadových vôd
pre 66 680 odberných miest, čo je oproti roku 2016
nárast o 2 528 (3,9 %).

Diaľkovody
5

Diaľkovody
0

OZ Topoľčany
32 998

OZ Dunajská Streda
24 550

OZ Galanta
32 418
OZ Nové Zámky
35 752

OZ Komárno
11 929

OZ Nitra
38 215

Počet odberných miest pitnej vody

OZ Levice
23 744

OZ Topoľčany
7 149

OZ Dunajská Streda
12 313

OZ Nové Zámky
9 229

OZ Galanta
14 982

OZ Nitra
16 065
OZ Levice
5 999
Počet odberných miest odpadovej vody

OZ Komárno
943

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

199 611
66 680
196 695

64 152

194 503

60 885

2015

2016

2015

2017

2016

Vývoj odberných miest – pitná voda

2017

Vývoj odberných miest – odpadová voda

Medziročný nárast odberných miest pitnej vody

Medziročný nárast odberných miest odpadovej vody

+ 1,5 %
+ 2 916 ks

+ 3,9 %
+ 2 528 ks
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Vývoj nárastu odberných miest je podobný ako v roku 2016, kde najvyšší počet pribudol v súvislosti s budovaním
verejných vodovodov a verejných kanalizácií z prostriedkov EÚ. Najvyšší nárast odberných miest pitnej vody bol
v roku 2017 v OZ Nitra, OZ Dunajská Streda a OZ Galanta. Pri odpadovej vode sa do značnej miery na pozitívnom
vývoji podieľal taktiež OZ Nitra so 791 novými odbernými miestami, predovšetkým v meste Nitra (223 OM) a obci
Žitavany (163 OM), ako aj OZ Dunajská Streda a OZ Galanta.

798

791
631

523 492

447

592

322

0
Diaľkovody

Nové Zámky

Nitra

Levice

Galanta

Dunajská Streda

Diaľkovody

Topoľčany

Nové Zámky

Levice

Komárno

Galanta

Dunajská Streda

Nitra

Nárast odberných miest pitnej vody

-21
Topoľčany

176
19

1

Komárno

142

340

191

Nárast odberných miest odpadovej vody

Z hľadiska kategorizácie odberných miest naďalej tvoria
domácnosti najväčší podiel odberných miest spoločnosti v počte 184 284, čo predstavuje až 92,3 % podiel
celkového počtu odberných miest spoločnosti. V medziročnom porovnaní je to nárast o 2 712 odberných
miest (1,5 %). V rámci odvádzania odpadovej vody sa
kategorizácia producentov vyvíjala porovnateľne, pri-

čom domácnosti tvorili až 88,0 % podiel všetkých producentov (58 649 výpustných miest). V medziročnom
porovnaní ich počet narástol o 2 420 (4,3 %). Zvyšných
7,7 % (15 327) odberných miest pitnej vody a 12,0 %
(8 031) producentov odpadovej vody predstavovali priemyselné a poľnohospodárske subjekty, školstvo, štátna
a verejná správa, zdravotníctvo a obce.

Štruktúra odberných miest pitnej vody

Štruktúra odberných miest odpadovej vody

15 123

15 327

179 228

181 572

184 284

2015

2016

2017

15 275
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Priemysel, poľnohospodárstvo a ostatní
Domácnosti

7 804

7 923

8031

53 081

56 229

58 649

2015

2016

2017

Priemysel, poľnohospodárstvo a ostatní
Domácnosti

ZsVS, a.s., taktiež evidovala medziročný nárast platieb
preddavkov na vodné a stočné, vrátane ich inkasovania. V roku 2017 bolo prijatých 713 801 preddavkov na
vodné a stočné v sume 14 967 937 €. Oproti roku 2016
bolo prijatých o 137 731 platieb viac v sume 3 042 339 €,
t.j. o 25,5 %.

S preddavkami na vodné a stočné súvisí aj úloha zabezpečenia inkasa preddavkov od všetkých zákazníkov,
ktorí sa v zmluvách zaviazali k úhradám mesačných
preddavkov týmto spôsobom platenia. Za rok 2017 bolo
inkasovaných 93 847 preddavkov na vodné a stočné
v sume 2 036 984 €, čo predstavuje nárast o 18 094 platieb v sume 306 370 €, t.j. + 17,7 %.

93 847
713 801
576 070

75 753
57 478

420 359

2015
Vývoj platieb preddavkov (v ks)

2016

2017

2015

2016

Vývoj inkasovaných preddavkov (v ks)

2017
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OZ Topoľčany

6 198
9 508
OZ Nové Zámky

OZ Nitra

9 892
14 495

39 668
43 019
8 558
10 893
OZ Levice

2 395
3 023

4 742
6 644
OZ Galanta

OZ Komárno

4 300
6 265

76 105
107 753
OZ Topoľčany

Platby preddavkov po OZ v r. 2016
Platby preddavkov po OZ v r. 2017

OZ Dunajská Streda

89 926
112 477

56 623
77 282
OZ Levice

OZ Nové Zámky

69 907
80 810
OZ Komárno

OZ Nitra

62 344
83 670
OZ Galanta

OZ Dunajská Streda

46 104
63 658

175 061
188 151

2017

Inkasované preddavky po OZ v r. 2016
Inkasované preddavky po OZ v r. 2017
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Z hľadiska fakturovaného objemu dodanej pitnej a odvedenej odpadovej vody sme pri najvýznamnejších odberných miestach nezaznamenali výrazné zmeny v porovnaní s predošlým rokom. Medzi tridsiatimi najvýznamnejšími
zákazníkmi spoločnosti aj v roku 2017 figurovali:
 Okresné stavebné bytové družstvo, Nitra

 Stavebné bytové družstvo, Partizánske

 Bytkomfort, s. r. o., Nové Zámky

 Enerbyt, s. r. o., Štúrovo

 Službyt Nitra, s. r. o.

 BYSPRAV, spol. s r. o., Galanta

 SI Teplo, s. r. o. Bratislava

 Správa majetku mesta, n. o., Partizánske

 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitra

 De Miclén a. s., Bratislava

 Okresné stavebné bytové družstvo, Levice

 Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry

 Novozámocké bytové družstvo, Nové Zámky
 Stavebné bytové družstvo, Topoľčany
 Mesto Nitra
 TOMA, s. r. o., Topoľčany
 BYTTHERM, s. r. o., Bánovce nad Bebravou
 AGRO TAMI, a. s., Nitra
 HYZA, a. s., Topoľčany
 Stavebné bytové družstvo, Šaľa
 Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda

 SLUŽBYT LEVICE, spol. s. r. o.
 SOUTHERM SPRÁVA, s. r. o., Dunajská Streda
 SOUTHERM s. r. o., Dunajská Streda
 Bytové družstvo, Bánovce nad Bebravou
 MPBH Šamorín, s. r. o.
 VODA PARTIZÁNSKE s. r. o.
 Stavebné bytové družstvo, Sereď
 Mesto Levice
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

7. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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Súvaha v skrátenej verzii
Bezprostredne
predchádzajúce
účt. obdobie

Bežné účtovné obdobie
Riadky súvahy (v €)
Brutto
Korekcia
Spolu majetok
A

Neobežný majetok

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

A.III.

Dlhodobý finančný majetok

B

Obežný majetok

B.I.

Zásoby

B.II.

Dlhodobé pohľadávky

B.III.

Krátkodobé pohľadávky

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok

B.V.

Finančné účty

C

A
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.
B
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
B.VI.
C

Časové rozlíšenie
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Ostatné fondy zo zisku
Oceňovacie rozdiely z precenenia
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účt. obd. po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Časové rozlíšenie

775 476 622
297 847 394
754 813 301
297 083 564
6 791 041
6 468 673
748 022 260
290 614 891
0
0
18 130 799
763 830
1 697 587
7 652
418 457
0
8 317 916
756 178
0
0
7 696 839
0
2 532 522
0

Netto

Netto

477 629 228

457 927 633

457 729 737

439 770 712

322 368

297 420

457 407 369

439 473 292

0

0

17 366 969

15 622 792

1 689 935

1 632 045

418 457

792 344

7 561 738

7 133 408

0

0

7 696 839

6 064 995

2 532 522

2 534 129

477 629 228
195 400 401
176 033 653
0
0
18 728 395
0
-271
-393 820
1 032 444
85 329 375
12 869 036
6 004 076
41 603 957
14 019 728
2 277 837
8 554 741
196 899 452

457 927 633
194 367 957
176 033 653
0
0
18 641 635
0
-271
-1 174 661
867 601
84 675 060
17 934 503
6 713 603
26 017 989
20 585 755
1 906 134
11 517 076
178 884 616
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Výkaz ziskov a strát v skrátenej verzii

Riadky výkazu ziskov a strát (v €)
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*
**
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
**
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
***
*
**
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
**
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
***
****
R.
S.
****

Bežné
účtovné
obdobie

Čistý obrat
60 046 131
Výnosy z hospodárskej činnosti
70 159 157
Tržby z predaja tovaru
0
Tržby z predaja vlastných výrobkov
34 314 367
Tržby z predaja služieb
25 731 764
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
0
Aktivácia
1 828 449
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu
60 841
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
8 223 736
Náklady na hospodársku činnosť
68 139 328
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 380 538
Opravné položky k zásobám
3 189
Služby
7 268 392
Osobné náklady
24 652 835
Dane a poplatky
349 035
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM
21 592 172
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 912
Opravné položky k pohľadávkam
44 553
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
838 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
2 019 829
Pridaná hodnota
41 222 461
Výnosy z finančnej činnosti
15
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
0
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
0
Výnosové úroky
15
Kurzové zisky
0
0
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0
Náklady na finančnú činnosť
775 702
Predané cenné papiere a podiely
0
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0
Opravné položky k finančnému majetku
0
Nákladové úroky
385 642
Kurzové straty
678
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0
Ostatné náklady na finančnú činnosť
389 382
-775 687
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
1 244 142
Daň z príjmov
211 698
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
1 032 444

Pozn.: DHM – dlhodobý hmotný majetok, DNM – dlhodobý nehmotný majetok

Bezprostredne
predchádzajúce
účt. obdobie
56 833 815
65 814 594
0
32 808 312
24 025 503
0
1 615 055
285 612
7 080 112
64 988 892
0
12 076 033
-211
6 963 617
23 386 779
416 656
21 092 602
201 312
-55 855
907 959
825 702
39 409 431
1 108
0
0
0
1 107
1
0
0
622 365
0
0
0
537 397
421
0
84 547
-621 257
204 445
-663 156
0
867 601
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A. Základné informácie o spoločnosti
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO 36550949
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002.
Do obchodného registra okresného súdu Nitra bola zapísaná oddiel: Sa vložka č. 10193/N, dňa
7.1.2003.
Predmet činnosti spoločnosti:
Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou
vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.
Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
V súvislosti so základným predmetom podnikania : prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať
vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
Informácia o počte zamestnancov
Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

1 535

1 544

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:

1 542

1 550

110

110

počet vedúcich zamestnancov

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Účtovná závierka k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa paragrafu 17 ods. 6
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra
2017.
Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí
dňa 8.6.2017. Dokumenty účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2016, spolu s výročnou správou
a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016, boli v zmysle platnej legislatívy
odoslané prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
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C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie
V poznámkach k 31.12.2017 za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. sa nachádzajú
informácie o:
- použitých účtovných metódach a zásadách ( E )
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy ( F )
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy (G )
- výnosoch (H )
- nákladoch ( I )
- daniach z príjmov (J )
- údajoch o podsúvahových účtoch ( K )
- iných aktívach a iných pasívach (L )
- spriaznených osobách ( N )
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
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zostavenia (O )
- prehľade zmien vlastného imania (P )
- prehľade peňažných tokov (R )

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a/ Spoločnosť používa účtovné metódy a účtovné zásady spôsobom, ktorý predpokladá jej
nepretržité fungovanie. Je predpoklad, že minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, nenastanú skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo zabraňovali
pokračovať v jej činnosti.
b/ Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nemenila účtovné metódy a účtovné zásady.
c/ Spoločnosť používa tieto spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
2/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním clo, preprava, montáž, poistné, atď. Od 1.1.2003 do ceny nie sú
zahrnuté úroky z úverov.
3/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou oceňuje vlastnými nákladmi
4/ zásoby obstarané kúpou sú oceňované cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Pri účtovaní zásob postupuje spoločnosť podľa Opatrenia č. 23 054/2002-92 MF
SR spôsobom A
5/ pohľadávky oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
6/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou. Náklady
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budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
7/ záväzky, vrátane rezerv a úverov oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotou
8/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňuje spoločnosť ich menovitou hodnotou. Výdavky
budúcich období a výnosy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
9/ daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných
období oceňuje menovitou hodnotou.
d/ Pre účtovné odpisovanie dlhodobého majetku si spoločnosť zvolila rovnomerné odpisovanie. Od
1.1.2010 spoločnosť používa odpisový plán, v ktorom boli zmeny, v zmysle zákona č. 60/2009 zo
dňa 17.2.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov podľa prílohy č.
1 a nariadenie Európskeho parlamentu a rady ES č. 451/2008 z 23.4.2008, ktorým sa zavádza nová
štatistická klasifikácia produktov. K zmene odpisového plánu bola vydaná interná smernica.
Majetok je zaradený do odpisových skupín, ku ktorým je priradený daňový aj účtovný odpis,
nakoľko sa účtovné a daňové odpisy nerovnajú. 0d januára 2011 bola k účtovným odpisom
použitá nová smernica, v ktorej sa doba odpisovania prehodnotila s ohľadom na opotrebovanie
zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Smernica bola schválená predstavenstvom
spoločnosti. Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1700 € nadobudnutý po 1.1.2003 je pri uvedení
do užívania účtovaný priamo do nákladov na účet 501 spotreba materiálu. Drobný dlhodobý
nehmotný majetok do 2400 € nadobudnutý po 1.1.2003 je účtovaný do nákladov na účet 518
Služby a je evidovaný v operatívnej evidencii. V roku 2015 bol odpisový plán aktualizovaný zmysle
platnej legislatívy.
Tabuľka účtovných odpisových sadzieb
Odpisová skupina
1

Doba odpisovania
6

2

8

3

13

4

30

5

30

6

4

7

8

8

12

9

10

10

12

11

16

12

18

13

23

14

30

15

35

17

50

18

35

19

23

20

3

21

40

Obsah
Kalkulačky, fotokopírovacie stroje
Motocykle, nábytok, prietokomery, laboratórne prístroje
Motory, agregáty ,zemné stroje, kotle
Vodojem, terénne a sadové úpravy
Rozvody, spevnené plochy
Operačné systémy, vozidlá , informačné systémy
Kancelárske stroje, kosačky, ručné náradie
Vŕtacie a pretláčacie stroje
Cisterny, čerpadlá, špeciálne motorové vozidlá
Kompresory, zameriavacie zariadenia
Prístroje a zariadenia na filtrovanie a dávkovanie
Elektrické prístroje, ventily, transformátory, rozvádzače
Budovy pre dopravu a telekomunikácie
Komunikácie
Nebytové budovy, miestne rozvody
Historické budovy
Budovy pre služby
Garáže, diaľkové rozvody
Čerpadlá
Budovy na bývanie, administratívne budovy

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie
Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 25 762 839 €, ktoré použila na akcie:
-

ČOV Sever – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 25 762 839 €,
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F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

a

b

C

d

e

f

Poskytnuté
Obstarápreddavky
vaný DNM
na DNM
g

H

Spolu
I

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

6 475 308

5 594

837

Prírastky

0

6 481 739

386 861

386 861

Úbytky

77 559

0

77 559

Presuny

386 861

-386 861

0

0

6 791 041

Stav na konci účtovného
obdobia

6 784 610

5 594

837

6 178 919

4 563

837

360 882

1 031

Oprávky

50

Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

6 184 319
361 913

77 559

77 559

Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia

6 462 242

5 594

837

6 468 673

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

296 389

1 031

0

0

297 420

Stav na konci účtovného
obdobia

322 368

0

0

0

322 368
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

a

b

c

d

e

f

Poskytnuté
Obstarápreddavky
vaný DNM
na DNM
g

H

Spolu
I

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

6 533 280

5 594

837

0

6 539 711

Prírastky

541 270

321 276

862 546

Úbytky

599 242

321 276

920 518

0

6 481 739

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

6 475 308

5 594

837

6 193 769

3 159

837

Prírastky

584 391

1 404

Úbytky

599 241

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

6 197 765
585 795
599 241

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

6 178 919

4 563

837

6 184 319

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

339 511

2 435

0

0

341 946

Stav na konci
účtovného obdobia

296 389

1 031

0

0

297 420

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo

Hodnota za bežné účtovné obdobie
0

5
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

C

SamosPestovatatné
teľské
hnuteľné veci
celky
a súbory
trvalých
hnuteľporastov
ných vecí
D

e

PoskytZákladn
nuté
Ostat
é stádo
Obstapreddav
ný
a ťažné
rávaný DHM
DHM
zvieratá
ky na
DHM
f

g

H

Spolu

i

J

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

9 873 544 517 121 168

95 798 799

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

87 258 019
39 187 484

9 055

36 200

26 654

1 175 451

2 400 710 053 930
40 835

39 228 319

39 283

1 259 989

5 717 447

1 655 031

-7 399 132

0

9 891 143 522 802 415

96 278 379

119 046 371

3 952 748 022 260

214 465 642

54 609 963

269 075 605

14 552 880

6 693 024

21 245 904

36 200

1 175 451

1 211 651

228 982 322

60 127 536

289 109 858

Oprávky

52

Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

1 505 033

1 505 033

0

0

1 505 033

1 505 033

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

9 873 544 302 655 526

41 188 836

85 752 986

2 400 439 473 292

Stav na konci
účtovného obdobia

9 891 143 293 820 093

36 150 843

117 541 338

3 952 457 407 369
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných vecí

a

B

c

D

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
e

Zákla
dné
stádo
Ostatný
a ťažn
DHM
é
zviera
tá
f

g

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté preddavky
na DHM

Spolu

H

i

J

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

9 873 581 469 072 248

80 055 019

92 259 187

10 656 651 270 691

Prírastky

35 147

48 747 585

17 699 818

61 757 655

53 775 128 293 980

Úbytky

35 184

698 665

1 956 038

66 758 823

62 031

9 873 544 517 121 168

95 798 799

87 258 019

201 257 206

50 487 023

251 744 229

13 907 100

6 073 645

19 980 745

698 664

1 950 705

2 649 369

214 465 642

54 609 963

269 075 605

69 510 741

Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia

2 400 710 053 930

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

607 304

607 304

Prírastky

897 729

897 729

1 505 033

1 505 033

Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

9 873 581 267 815 042

29 567 996

91 651 883

10 656 398 919 158

Stav na konci účtovného
obdobia

9 873 544 302 655 526

41 188 836

85 752 986

2 400 439 473 292

Informácie k prílohe č. 3 časti F písm. b) poistenie hmotného majetku
Spoločnosť evidovala náklady na poistenie majetku v sume 347 272 € z toho:
-

ALLIANZ–Slovenská poisťovňa 308 672 €,

-

UNIQA poisťovňa a.s. 37 451 €,

-

Komunálna poisťovňa 693 €,

-

Obec Šárovce 456 € - poistenie ČOV Šárovce.
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Motorové vozidlá obstarané kúpou sú poistené v spoločnosti ALLIANZ–Slovenská poisťovňa.
Spoločnosť evidovala náklady na zákonné poistenie motorových vozidiel v sume 197 336 €,
havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 140 992 €.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Zásoby

a

Tvorba
OP

b

Materiál

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP na konci
účtovného
obdobia

d

e

F

c
9 230

3 234

45

4 767

7 652

9 230

3 234

45

4 767

7 652

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

54

Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
na zásoby
Zásoby spolu

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

a
Pohľadávky z obchodného styku

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

F

Tvorba

711 624

104 459

50 243

9 662

756 178

711 624

104 459

50 243

9 662

756 178

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

B

C

D

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

418 457

418 457

418 457

418 457

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

6 581 344

1 543 654

8 124 998

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu

55
104 228

104 228

Daňové pohľadávky a dotácie

33 322

33 322

Iné pohľadávky

55 368

Sociálne poistenie

Krátkodobé pohľadávky spolu

55 368

6 774 262

1 543 654

8 317 916

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu v hodnote 104 228 €
Spoločnosť dňa 6.3.2013 vyzvala listami obce Urmince a Kolíňany k ukončeniu zmlúv o združení, na
základe ktorých spoločnosť eviduje pohľadávku voči spoločníkom, obom uvedeným obciam. Voči obci
Urmince je pohľadávka evidovaná na základe Zmluvy o združení zo dňa 19.12.2002 v súčasnosti vo
výške 71 034,52 €. Voči obci Kolíňany je pohľadávka evidovaná na základe Zmluvy o združení zo dňa
2.11.2001 v súčasnosti vo výške 33 193,92 €. Pre ukončenie zmlúv o združení je v oboch prípadoch
potrebné vykonať majetkovo -právne usporiadanie v zmysle uvedených zmlúv o združení. Vzhľadom
na problémy s dokumentáciou projektov zo strany obcí Urmince a Kolíňany, ktoré sú predmetom
pohľadávok, doriešenie si vyžaduje viac času. O možných rizikách vplývajúcich z ukončenia uvedených
zmluvných vzťahov neboli účtované rezervy, nakoľko ide o pohľadávku voči akcionárom spoločnosti.

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

a

B

C

Pohľadávky po lehote splatnosti

1 543 654

1 637 807

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

6 774 262

6 207 225

Krátkodobé pohľadávky spolu

8 317 916

7 845 032
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Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov

0

355

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov

418 457

791 989

Dlhodobé pohľadávky spolu

418 457

792 344

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným
právom alebo inou formou zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo

X

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať

X

6 452 933

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

56

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
14 430

13 940

7 682 418

6 051 061

0

0

Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

-9

-6

7 696 839

6 064 995

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia
nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
36 650

749

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

613 425

545 014

Poistné majetku , vozidiel

540 222

497 315

Licencie, aktualizácie

39 645

16 874

Telekomunikačné služby

24 703

21 689

8 855

9 136

0,00

0,00

1 882 447

1 988 366

Predplatné, poplatky nebytové priestory, VÚB,
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení
Vodné a stočné
Ostatné (vyúčtovanie energií, poistné udalosti)

118 151

85 818

1 760 570

1 900 528

3 726

2 020
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G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

867 601

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

86 760

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

0,00

Prídel do sociálneho fondu

0,00

Prídel na zvýšenie základného imania

0,00

Úhrada straty minulých období

780 841

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

0,00

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

0,00

Iné

0,00

Spolu

57

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatk
u účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

C

d

e

Dlhodobé rezervy, z toho:
mzdové nároky

6 713 603

243 635

321 444

64 735

súdne spory, trovy konania

1 217 495

0

77 809

zamestnanecké nároky

1 323 625

243 635

243 635

zmenka

4 107 748

Krátkodobé rezervy, z toho:

Presun z dlhodobej
na krátkodobú
rezervu

Stav na konci
účtovného
obdobia
F

302 245

-329 473

6 004 076

35 556

29 179

266 689

872 997
-329 473

994 152
4 107 748

1 906 134

1 948 364

1 876 729

29 405

nevyčerp. dovolenky a odvody

379 451

472 907

357 862

21 589

472 907

nevyplatené odmeny a odvody

1 155 883

1 460 754

1 148 067

7 816

1 460 754

370 800

14 103

370 800

0

nevyfaktur. dodávky a služby
Zamestnanecké nároky

0

0

329 473

2 277 837

14 103
329 473

329 473
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

6 719 120

mzdové nároky

276 455

72 693

F
7 958
7 958

6 713 603
64 735

súdne spory

1 215 054

5 000

2 559

1 217 495

zamestnanecké nároky

1 323 625

273 896

273 896

1 323 625

zmenka

4 107 748

Krátkodobé rezervy, z toho:

4 107 748

1 458 545

1 537 334

1 053 910

35 835

nevyčerp. dovolenky a odvody

366 102

379 451

345 011

21 091

379 451

nevyplatené odmeny a odvody

711 269

1 155 883

696 634

14 635

1 155 883

nevyfaktur. dodávky a služby

372 574

2 000

3 665

109

370 800

0

0

0

8 600

ostatné

0

audit

58

278 896

Stav na konci
účtovného
obdobia

8 600

1 906 134

0

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
67 470

379 735

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

13 952 258

20 206 020

Krátkodobé záväzky spolu

14 019 728

20 585 755

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

12 869 036

17 934 503

12 869 036

17 934 503

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej
pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné

Bežné účtovné obdobie
100 787 335

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
96 258 877

-1 655 088

-1 687 979

zdaniteľné

102 442 423

97 946 856

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

-40 715 038

-37 180 943

odpočítateľné

-40 715 038

-37 180 943

zdaniteľné

12

VÝROČNÁ SPRÁVA

2017

Poznámky Úč POD 3-01

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

IČO

3 6 5 5 0 9 4 9

DIČ

2 0 2 0 1 5 4 6 0 9

284 874

2 844 437

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)
Odložená daňová pohľadávka

21

21

8 897 727

8 162 474

735 253

666 242

21 512 909

20 568 840

Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad

944 069

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložená daň nebola účtovaná z daňovej straty, nakoľko nie je predpoklad umorovania straty
v budúcich rokoch.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

46 514

36 436

203 051

191 418

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

59

Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

203 051

191 418

Čerpanie sociálneho fondu

202 160

181 340

47 405

46 514

Konečný zostatok sociálneho fondu

Informácie k prílohe č. 3 časti G.
a krátkodobých finančných výpomociach

písm.

i) o bankových

úveroch,

pôžičkách

Tabuľka č. 1
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

E

f

Dlhodobé bankové úvery
VÚB

EUR

0,95

31.01.2026

7 111 784

0

VÚB

EUR

0,85

20.04.2023

3 044 094

3 720 560

SLSP

EUR

0,53

15.05.2024

1 075 530

0

UniCredit Bank

EUR

0,69

15.10.2030

30 372 549

22 297 429

0

8 842 860

Krátkodobé bankové úvery
PRIMA Banka Slovensko

EUR

VÚB

EUR

0,85

20.10.2018

676 466

676 466

VÚB

EUR

0,95

31.10.2018

994 596

0

13

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 5 5 0 9 4 9

DIČ

2 0 2 0 1 5 4 6 0 9

SLSP

EUR

0,53

15.11.2018

720 000

0

UniCredit Bank

EUR

0,69

30.06.2018

2 869 562

664 417

UniCredit Bank

EUR

0,69

15.12.2018

3 294 117

1 333 333

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Názov položky
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

60

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

26 077

67 194

Splátky úrokov z úverov

13 761

67 194

Ostatné

12 316

0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

189 274 962

171 092 995

Prijaté dotácie na obstaranie DHM

189 274 962

171 092 995

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

7 598 413

7 724 427

Prijaté dotácie na obstaranie DHM ( odpisy r.2018)

7 580 872

7 706 886

17 541

17 541

Nájomné nebytových priestorov

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného
prenájmu
Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

do jedného
roka vrátane

Istina

a

Finančný náklad
Spolu

viac ako päť
rokov

b
343 197

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c
13 200

0

9 557

97

352 754

13 297

d

do jedného
roka vrátane

viac ako
päť rokov

e
411 724

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f
358 806

0

30 385

9 739

0

0

442 109

368 545

0

g

0
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H. Informácie o výnosoch
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách
Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)
Oblasť odbytu

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

Výroba a doprava pitnej vody

34 314 367

32 808 312

Kanalizácia a ČOV

23 146 285

21 977 988

Stavebné práce

575 244

1 122 205

Ostatné práce a služby vodárenského charakteru

999 689

Prenájom, reklamné plochy

326 698

143 938

Vodohospodárska chémia

118 175

115 184

Projektová činnosť
Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu
Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia
Ostatné služby
Spolu

27 714

17 366

258 927

221 314

21 296

39 921

257 736

387 587

60 046 131

56 833 815

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov
a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti, ktoré majú výnimočný
rozsah alebo výskyt
Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
1 828 449

1 615 055

3 661

3 829

Aktivácia DHM

1 824 788

1 611 226

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:

7 968 334

6 890 981

168 439

81 379

7 706 886

6 697 336

93 009

112 266

15

1 108

Kurzové zisky, z toho:

0

1

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

0

1

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

15

1 107

Úroky od bánk

15

1 096

Ostatné úroky

0

11

Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania
Výnosy z investičných dotácii
Prijaté náhrady škôd
Finančné výnosy, z toho:

15
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Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

34 314 367

32 808 312

Tržby z predaja služieb

25 731 764

24 025 503

60 046 131

56 833 815

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

I. Údaje o nákladoch
Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a až e) o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

7 268 392

6 963 617

21 500

21 500

8 600

8 600

12 900

12 900

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

5 474 685

5 248 906

Opravy a udržiavanie DHM

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

62

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby – právne služby

3 239 884

3 226 291

Telekomunikačné služby

527 059

483 676

Náklady výpočtovej techniky (upgrady)

793 888

739 231

nájomné

408 464

399 657

505 390

400 051

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov a kalov

58 111 921

54 170 995

Mzdové náklady

16 910 231

16 023 346

Náklady na sociálne poistenie

6 228 980

5 876 743

Odpisy k dlhodobému majetku

21 592 172

20 194 873

Spotreba materiálu a energii

13 380 538

12 076 033

775 702

622 365

678

421

0

0

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

775 024

621 944

Bankové úroky

355 358

485 881

Bankové poplatky

389 382

84 547

30 284

51 516

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Finančný náklad k leasingu
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:
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J. Informácie o daniach z príjmov
Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
O odloženej daňovej pohľadávke z daňovej straty spoločnosť neúčtovala z dôvodu, že nie je
pravdepodobné stratu v budúcnosti umorovať .

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných
obdobiach

208 816

-666 242

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov,
ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

284 874

2 844 437

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov
a výnosov

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

x

x

204 445

x

x

261 270

21

x

44 978

21

1 244 142
x
5 559 338

1 167 461

21

5 361 081

1 179 438

21

-6 375 954

-1 338 950

21

-4 884 235

-1 074 532

21

427 526

89 781

21

-681 291

-149 884

21

Spolu

0

0

21

0

0

21

Splatná daň z príjmov

x

2 882

21

x

3 086

21

Odložená daň z príjmov

x

208 816

21

x

-666 242

21

Celková daň z príjmov

x

211 698

21

x

-663 156

21

17
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K. Údaje na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky

180 112

193 262

3 544 944

3 416 040

74 946

72 388

Zmenky

7 468 632

7 468 632

Hydrogeologický prieskum

3 334 605

3 334 605

624 084

624 084

Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Majetok v OE hmotný
Majetok v OMaE nehmotný

Program 222 zásoby a DHM, majetok ŠHR SR
Materiál CO

64

1 627

1 627

Majetok hospodárskej mobilizácie

960

960

Iné položky

343

343

V podsúvahovej evidencii je zaznamenané dlhodobé nájomné a prevádzkové zmluvy, stravné lístky,
strážne psy.

L. Iné aktíva a iné pasíva nevykázané v súvahe
Informácie k prílohe č. 3 časť L. o podmienených záväzkoch
1. V roku 2000 boli vystavené 3 zmenky v nominálnej hodnote 13,28 mil. €, spoločnosťou BRNO
TRUST, a.s akceptované zástupcom bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne
a kanalizácie š.p. Tieto zmenky mali podľa mandátnej zmluvy zabezpečovať ručenie úverových
prostriedkov. Napriek tomu, že bola mandátna zmluva vypovedaná pred zabezpečením úveru,
mandatár, ako majiteľ zmeniek, ktoré boli uložené v ČSOB v Bratislave, tieto odmietol vydať za
účelom ich likvidácie a pokúšal sa ich predať tretím osobám. Na základe trestného oznámenia,
ktoré podal bývalý štátny podnik ZsVAK, začal Krajský úrad vyšetrovania vo veci trestné stíhanie.
Podľa privatizačných projektov časť práv a povinností zo zmeniek prešla na právnych nástupcov
takto: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. práva a záväzky zo zmenky č. BT/ZVAK-02
v nominálnej hodnote 5,81 mil. € a č. BT/ZVAK-03 v nominálnej hodnote 1,66 mil. €
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. práva a záväzky zo zmenky č. BT/ZVAK-01 v časti
nominálnej hodnoty 3,82 mil. € a zvyšujúca časť 1,99 mil. € prešla na Trnavskú vodárenskú
spoločnosť.
2. ZsVS a.s. je účastníkom konania vo veci vrátenia finančného príspevku zo Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 057/1.2MP/2010 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na
projekt „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ kód ITMS: 24110110105 v
sume 1 571 151,11 €.
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Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia

7 468 632

Iné podmienené záväzky

1 571 151

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia

7 468 632

Iné podmienené záväzky

93 795

65

M. Príjmy členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov
Informácie k prílohe č. 3 časti M. o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov

b

c

Druh príjmu, výhody
štatutárnych

a
Peňažné príjmy

dozorných

iných

štatutárnych

dozorných

iných

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

17 622

0

17 475

1 967

Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

19

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 6 5 5 0 9 4 9

DIČ

2 0 2 0 1 5 4 6 0 9

N. Transakcie medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Informácie k prílohe č. 3 časti N. o transakciách medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami
Druh obchodu kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné
zastúpenie, licencie, transféry, , úver, pôžička, výpomoc, záruka

%
z celk.

Výnosy

%
z celk.

Náklady

Úroky
Služby

1 330 010

1,89

0,07

51 091

Licencie
Nehmotný majetok
Hmotný majetok
Finančný majetok
Materiál, tovar,..

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali
žiadne významné udalosti vyžadujúce si zverejnenie.

P. Zmeny vlastného imania

66

Informácie k prílohe č. 3 časť P. o zmenách vlastného imania
O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2017 rozhodne valné zhromaždenie.

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

A
Základné imanie zapísané do OR

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

b

c

d

E

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

176 033 653

176 033 653

17 997 154

17 997 154

23

23

-294

-294

Základné imanie nezapísané do OP
Emisné ážio
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

644 481

86 760

731 241

-1 174 661

780 841

-393 820

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
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1 032 444

-867 601

1 032 444

Vyplatené dividendy
Ďalšie zmeny vlastného imania

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

a
Základné imanie zapísané do OR

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

b

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
F

176 033 653

176 033 653

17 997 154

17 997 154

23

23

-294

-294

Základné imanie nezapísané do OP
Emisné ážio
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Ostatné kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

570 764

73 717

644 481

-1 838 113

663 452

-1 174 661

-737 169

867 601

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Účtovný zisk alebo strata

737 169

867 601

Vyplatené dividendy
Ďalšie zmeny vlastného imania
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R. Prehľad peňazných tokov
Informácie k prílohe č. 3 časť R. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

68

Z/S

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou
z príjmov (+/-)

1 244 142

204 445

A. 1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až
A. 1. 13.)

37 827 271

66 555 179

A. 1. 1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

21 592 172

20 194 873

A. 1. 2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov
na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

16

1 677

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

-380 053

-5 517

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

47 743

841 662

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

18 016 443

45 967 674

A. 1. 7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

385 642

537 396

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-15

-1 107

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

A. 1. 11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

A. 1. 12.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

A. 1. 13.

-1
678

421

47 952

81 423

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

-1 883 307

- 1 063 322

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

-11 996 228

22 955 335

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku,
ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
(-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

A. 3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)

-98 997

297 751

-11 840 919

22 808 060

-56 312

-150 476

27 075 185

89 714 959

15

1 107
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Označenie
položky

Obsah položky

A. 4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)

A. 5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),

IČO

3 6 5 5 0 9 4 9

DIČ

2 0 2 0 1 5 4 6 0 9

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-385 642

-537 396

26 689 558

89 178 670

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

A. 8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (+)

A. 9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),

-2 880

26 686 678

89 178 670

-319 871

-321 276

-37 415 830

-60 138 172

57 234

281 684

(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných
papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (+)

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (+)

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)

B. 12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 13.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné
toky z finančnej činnosti (-)
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Označenie
položky

Obsah položky

B. 14.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)

B. 15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť
do investičných činností (-)

B. 16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (+)

B. 17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

IČO

3 6 5 5 0 9 4 9

DIČ

2 0 2 0 1 5 4 6 0 9

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-37 678 467

-60 177 764

12 623 633

-28 927 897

(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

70

C. 1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou
(-)

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C.1. 8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania
(-)

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

35 093 204

22 701 699

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

-22 469 571

-51 629 596

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
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Označenie
položky

Obsah položky

C. 2. 9.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (-)

C. 3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)

C. 4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky
z investičnej činnosti (-)

C. 6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej
činnosti (+)

C. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
finančných činností (-)

C. 8.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (+)

C. 9.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
finančnú činnosť (-)

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

IČO

3 6 5 5 0 9 4 9

DIČ

2 0 2 0 1 5 4 6 0 9

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

12 623 633

-28 927 897

(súčet C. 1. až C. 9.)
D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)

1 631 844

73 009

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

6 064 995

5 991 986

7 696 839

6 064 995

7 696 839

6 064 995

na začiatku účtovného obdobia (+/-)
F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

G.
H.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
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