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CIELE PRE ROK 2012
Zabezpečiť bezproblémové zásobovanie kvalitnou 

pitnou vodou a tým prispieť k zdraviu obyvateľ-
stva, zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva 
a rozvoju miest a obcí v regióne pôsobenia.

Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie počtu oby-
vateľov pripojených na vodárenskú infraštruktúru 
s cieľom odvádzania a čistenia odpadových vôd 
podľa štandardov kvality.

Zvýšením informovanosti obyvateľstva o dôležitos-
ti pripojenia sa na vybudovanú kanalizačnú sieť 
dosiahnuť zlepšenie životného prostredia a kladné 
hospodárenie spoločnosti.

Zvýšiť zákaznícku orientáciu spoločnosti štandar-
dizovaním procesov styku so zákazníkmi, efektív-
nym využívaním informačných systémov a uplat-
nením novej obchodnej politiky.

Zabezpečiť dostatok fi nančných zdrojov pre reali-
záciu vyššie uvedených cieľov vrátane využitia 
zdrojov EÚ.

Pre zamestnancov spoločnosti zabezpečiť pracov-
né prostredie s motivujúcou mzdovou politikou.

CIELE PRE ROK 2013 
Zabezpečiť bezproblémové zásobovanie zákazní-

kov kvalitnou pitnou vodou, a tým prispieť k zdra-
viu a zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva 
a k rozvoju miest a obcí v regióne pôsobenia.

Zvýšiť počet obyvateľov pripojených na verejnú 
kanalizáciu v projektoch realizovaných z prostried-
kov EÚ.

Pripraviť systém plánovania a zabezpečenia fi -
nančných prostriedkov pre obnovu existujúcej 
vodárenskej infraštruktúry.

Zvýšiť zákaznícku orientáciu spoločnosti pokra-
čovaním v zahájených procesoch štandar-
dizácie v oblasti odberateľských zmlúv a vytvo-
rením efektívnejšej komunikácie so zákazníkmi 
prostredníctvom inovovanej webovej stránky.

Zabezpečiť dostatok fi nančných zdrojov pre reali-
záciu vyššie uvedených cieľov vrátane využitia 
zdrojov EÚ.

Pre zamestnancov spoločnosti zabezpečiť pracov-
né prostredie orientované na zvyšovanie kvalifi ká-
cie pri uplatňovaní motivačnej mzdovej politiky.

STRATÉGIE A CIELE SPOLOČNOSTI

Stratégiou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je byť otvorenou, fl exibilnou a prosperujúcou 
spoločnosťou orientovanou na spokojnosť zákazníkov poskytovaním kvalitných vodárenských služieb v súlade 
so zásadami ochrany životného prostredia.
Pre rok 2012 si spoločnosť stanovila ciele, ktorých dosiahnutie je zdokumentované aj touto Výročnou správou.
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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

Vážení akcionári, zákazníci a obchodní 
partneri.

Výročná správa Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., za rok 
2012 poskytuje ucelený pohľad na ďalší 
úspešný rok spoločnosti, ktorá vznikla pred desiatimi 
rokmi transformáciou zo štátneho podniku na akciovú 
spoločnosť vo vlastníctve 507 miest a obcí.

Zaznamenané výsledky dokumentujú, že naša 
spoločnosť dodala svojim zákazníkom – domácnos-
tiam, obciam a organizáciam 31,3 mil. m³ pitnej vody 
a verejnou kanalizáciou odviedla a vyčistila 26,7 mil. 
m³ odpadovej vody.

V kalendárnom roku 2012 spoločnosť prvýkrát 
prekročila svojimi výkonmi hranicu 60 mil. €, keď do-
siahla výnos v celkovej výške 62 633 tis. €. Hodnota 
majetku spoločnosti aktuálne podľa súvahy k 31.12. 
2012 predstavuje 574,3 mil. €. Hospodársky výsle-
dok za účtovné obdobie po zdanení bol vykázaný vo 
výške 246 tis. €. Pracovný kolektív tvorilo v prepočte 
1 511 zamestnancov.

Investičný rozvoj spoločnosti pokračoval aj v minulom 
roku realizáciou stavebných prác a dodávok techno-
lógií v celkovej hodnote 12,0 mil. €, pričom ťažis-
kovými boli projekty fi nancované s podporou ope-
račného programu ŽP “Nitra – dobudovanie kanalizá-
cie“ a “Aglomerácia Štúrovo – dobudovanie kanalizácie 
a ČOV“.

Celková dĺžka verejných vodovodov prevádzkovaných 
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., 
v súčasnosti predstavuje 5 528 km, čo je z celkovej 
dĺžky vodovodov na Slovensku 19,1%. Dĺžka kana-
lizačnej siete v správe a prevádzke našej spoločnosti 
dosahuje 1 525 km, čistenie odpadových vôd zabez-
pečujeme v 42 čistiarňach odpadových vôd.

Na úseku čistenia odpadových vôd sme 
pokračovali v úsilí zvýšenia spoľahlivosti 
a účinnosti čistiarenského efektu, čo sa 
prejavilo nielen pozitívnym výsledkom 
pre životné prostredie, ale aj znížením 
výšky úhrad za vypúšťanie vôd do 

recipientu.

Hlavným cieľom a prvoradou dlhodobou úlohou 
spoločnosti je spokojnosť našich zákazníkov - odbe-
rateľov vody. Preto sme pre zabezpečenie stabilnej 
dodávky a predpísanej kvality vody sme prioritnú 
pozornosť venovali nielen odstraňovaniu porúch 
a havárií, ale aj postupnému vytváraniu podmienok 
s cieľom ich postupného znižovania. 

Výsledky uplynulého roku dokumentujú, že pracovné 
kolektívy jednotlivých závodov a správy spoločnos-
ti zvládli svoje úlohy, a preto im za odvedenú prácu 
patrí poďakovanie. Rovnako výkonný manažment 
a orgány spoločnosti – dozorná rada a predstavenstvo 
– naplnili zodpovednosť pri vedení spoločnosti, bez 
ktorej by nebolo možné splniť ciele a očakávania za-
dávané každoročne riadnym valným zhromaždením 
spoločnosti. 

Prevádzková spoľahlivosť verejných vodovodov, 
pokračovanie v investičnom rozvoji vodárenskej 
infraštruktúry na úseku výstavby kanalizácií a ČOV 
a každoročne rastúci objem výkonov, sú potvrdením, 
že Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., je 
komplexnou vodárenskou spoločnosťou schopnou, aj 
v súčasných podmienkach stagnácie svetovej ekono-
miky, trvalého rastu vďaka jasnej stratégii svojho vývo-
ja.

Ing. Ján Podmanický
predseda predstavenstva
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

1. Zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospo-
dárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou 
vodou z verejných vodovodov v danej územnej 
pôsobnosti.

2. Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do 
verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti. 

3. V súvislosti so základným predmetom podnikania: 
 prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať 

vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kana-
lizácie a čistiarne odpadových vôd,
 zabezpečovať vodohospodársky a technický roz-

voj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a pro-
jektovú 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 labo-
ratórne činnosti v odbore vodovodov a kana-
lizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom 
bez územného vymedzenia výkonu činnosti,

 pre vlastnú potrebu vykonávať geodetické 
a reprografi cké práce, revízie vyhradených 
zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádz-
ku mechanizačných prostriedkov, obhospo-
darovanie bytového a nebytového fondu, 
 zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľ-

stva pitnou vodou v prípadoch podľa osobit-
ných predpisov,
 poskytovať ubytovanie - 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 od-

borným zameraním na inžinierske stavby, ob-
starávateľské služby spojené so správou bytov 
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a vykonávať činnosť tech-
nického dozoru vodohospodárskych stavieb.

 Obchodné meno Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60
 Identifi kačné číslo 36 550 949
 Deň zápisu 07.1.2003
 Právna forma akciová spoločnosť

 Akcionári k 31.12.2012 mestá a obce v regióne pôsobnosti ZsVS, a.s. - 100%

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 
2.12.2002 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 28.3.2002 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. 

PREDMET PODNIKANIA - ZÁKLADNÉ ČINNOSTI:
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ŠTATUTÁRNE ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

 Predseda predstavenstva Ing. Ján Podmanický 

 Podpredseda predstavenstva Ing. Zsolt Lukáč 

 Členovia doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

  Ing. Jozef Tarič

  Ing. Miroslav Habara

  Ing. Martin Tomčányi

  Ing. Zuzana Trnková

DOZORNÁ RADA

 Predseda dozornej rady Ing. Štefan Štefek

 Podpredseda dozornej rady Ing. Gejza Pischinger

 Členovia Ing. Marián Borza

  Ladislav Gódány

  Imrich Kováč

  Ing. Štefan Mišák 

  Juraj Mesko

  Michal Srnec

  Ing. Peter Baláž

  Božena Gábrišová

  Mgr. Dana Petríková

  Ing. Bohuš Malík

  Ing. Igor Gál

  Ing. Ján Michalides 

  Július Horváth

  Klára Horváthová

  Mgr. Milada Letašiová

  JUDr. Zoltán Hájos

  Mgr. Ladislav Maťašovský

  Ing. Vladimír Bakoš

  Ing. Štefan Jancsó

      
V priebehu mesiaca december 2012 došlo k zmene člena predstavenstva (Ing. Zuzana Trn-
ková – zánik funkcie, Ing. Štefan Mišák – vznik funkcie) a člena dozornej rady (Ing. Štefan Mišák- 
zánik funkcie). Dňa 26.1.2013 boli zmeny zapísané v Obchodnom registri. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

OZ
TOPOĽČANY

OZ
NITRA

OZ
GALANTA OZ

LEVICEOZ
NOVÉ ZÁMKY

OZ
KOMÁRNO

OZ
DUNAJSKÁ

STREDA

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE
POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti ZsVS, a.s. 929 573
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 932 014
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 787 141
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 84,68
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 84,46
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 5 528
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 1 538
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 186 646
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. ZsVS, a.s. 34
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 516 953
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke ZsVS, a.s. 417 825
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 44,95
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 80,82
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 1 525
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 380
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 52 892
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 35

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD
Počet čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti 42
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 28
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 14
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 17
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 16
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1

 Generálny riaditeľ Ing. Jozef Tarič
 Obchodno-ekonomický riaditeľ Ing. Janka Kleinertová
 Výrobno-technický riaditeľ Ing. Juraj Gajdošík
 Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4,
  Nitra 949 60
 Počet zamestnancov 1515
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 127 387
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 118 607
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 93 394
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 73,32
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 78,74
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 539
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 122
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 22 572
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 42
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 77 121
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 51 635
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 40,53
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 66,95
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 317
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 114
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 9 960
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 31

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 8
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 6
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 2
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 3
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Ing. Ladislav Sebö

 Sídlo Kračanská cesta 1233
  Dunajská Streda 929 01

 Počet zamestnancov 174

ZÁVOD DUNAJSKÁ STREDA
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 146 804
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 133 952
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 129 849
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 88,45
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 96,94
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 721
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 100
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 31 260
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 43
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 94 105
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 75 053
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 51,12
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 79,75
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 386
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 30
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 12 640
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 33

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 10
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 6
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 4
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 3
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Ing. Ľubomír Fraňo

 Sídlo P. Pazmánya 4
  Šaľa 927 01

 Počet zamestnancov 180

ZÁVOD GALANTA
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 40 208
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 40 208
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 30 463
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 75,76
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 75,76
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 290
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 124
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 10 761
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 37
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 16 232
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 3 145
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 7,82
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 19,38
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 24
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 12
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 531
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 23

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 2
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 2
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 1
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 1
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

ZÁVOD KOMÁRNO

 Vedúci a riaditeľ Martin Dananai

 Sídlo Ul. Thalyho 2
  Komárno 945 01

 Počet zamestnancov 54
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 114 612
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 102 680
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 96 917
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 84,56
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 94,39
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 752
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 231
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 22 517
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 30
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 60 354
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 49 880
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 43,52
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 82,65
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 177
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 31
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 4 264
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 24

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 8
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 7
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 3
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

ZÁVOD LEVICE

 Vedúci a riaditeľ Ing. Zuzana Trnková

 Sídlo Ludanská 4
  Levice 934 01

 Počet zamestnancov 167
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 200 911
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 254 038
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 164 585
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 81,92
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 64,79
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 1 183
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 527
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 35 075
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 30
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 114 747
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 106 767
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 53,14
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 93,05
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 306
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 137
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 11 632
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 38

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 6
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 3
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 4
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1

ZÁVOD NITRA

 Vedúci a riaditeľ Ing. Marek Buranský

 Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4
  Nitra 949 60

 Počet zamestnancov 229
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VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 143 707
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 137 971
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 127 982
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 89,06
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 92,76
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 844
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 257
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 32 898
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 39
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 77 148
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 59 166
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 41,17
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 76,69
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 169
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 47
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 7 116
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 42

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 4
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 2
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 2
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

ZÁVOD NOVÉ ZÁMKY

REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

 Vedúci a riaditeľ Martin Dananai

 Sídlo Ľanová 17
  Nové Zámky 940 01

 Počet zamestnancov 194
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REGIONÁLNA PÔSOBNOSŤ
A ODŠTEPNÉ ZÁVODY

VODOVODY A STOKOVÉ SIETE

POČET OBYVATEĽOV CELKOM v pôsobnosti OZ 155 944
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:
Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 144 558
Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 143 951
% ZÁSOBOVANOSTI:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 92,31
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 99,58
DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:
Dĺžka vodovodnej siete celkom 756
Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 177
VODOVODNÉ PRÍPOJKY:
Počet vodovodných prípojok 31 563
Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 42
OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:
Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 77 246
Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 72 179
% ODKANALIZOVANIA:
A. z celkového počtu obyvateľov vo všetkých sídlach 46,29
B. z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 93,44
DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:
Dĺžka stokovej siete celkom 148
Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 9
KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:
Počet kanalizačných prípojok 6 749
Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 46

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 4
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 1
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 3
Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 1
z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 1
Počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

ZÁVOD TOPOĽČANY

 Vedúci a riaditeľ Ing. Milan Šútora

 Sídlo Tovarnícka 2208
  Topoľčany 955 55

 Počet zamestnancov 177
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POSTAVENIE ZsVS, a.s. 
V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Podiel ZsVS, a.s., na zásobovaní obyvateľstva vodou 
z verejného vodovodu v tis. obyvateľov.

Podiel ZsVS, a.s. na celkovom objeme vody fakturovanej.

Podiel ZsVS, a.s. na celkovej dĺžke vodovodnej siete.

Podiel ZsVS, a.s. na celkovom objeme vody 
odkanalizovanej.

Podiel ZsVS, a.s. na celkovej dĺžke kanalizačnej siete.

SR
4754,6 tis

ZsVS, a.s.
16,6 % 
787 tis.

SR
28 937km 

ZsVS,a.s.
19,1% 

5528 km 

SR
207,2 mil.m3 

ZsVS, a.s. 
15,1% 

31,3 mil.m3

SR
3372 tis.

ZsVS, a.s.
12,4%
418 tis.

ZsVS, a.s.
13,4%

1525 km

SR
11 379 km

ZsVS, a.s.
13,3%

26,7 mil. m3

SR
200,1 mil.m3

Podiel ZsVS, a.s. na odkanalizovaní obyvateľstva 
verejnou kanalizáciou v tis. obyvateľov.
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť k 31. decembru 2012 evidovala 1 515 
zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 447 za-
mestnancov v kategórii technicko-hospodárskych 
(TH) a 1 068 v kategórii robotníckych profesií (R). 

K 31. decembru 2012 spoločnosť zamestnávala 379 
žien, pričom v kategórii TH zamestnancov predstavo-
vali ženy 60,4% a v kategórii R zamestnancov 10,2% 
zamestnancov.

V priebehu roka 2012 bolo uzatvorených 100 nových 
pracovných pomerov a pracovný pomer ukonči-
lo 122 zamestnancov, z čoho 36 odišlo do starob-
ného dôchodku. Spoločnosť uzatvorila s 80 za-
mestnancami dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru a 3 dohody na kratší pracovný 
čas.

Vo vekovej štruktúre zamestnancov spoločnosti ne-
boli zaznamenané oproti predchádzajúcim rokom 
výrazné zmeny. 

Jednou z významných úloh v oblasti riadenia ľud-
ských zdrojov je proces vzdelávania zamestnancov 
a ich osobnostný rast. Vysokokvalifi kovaní zamest-
nanci sú kľúčom k úspechu spoločnosti, a preto 
spoločnosť neustále investuje do vzdelávania zamest-
nancov, vďaka ktorému má každý príležitosť zvyšovať 
svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú 
pozíciu. Jednou zo základných foriem zvyšovania 
kvalifi kácie je štúdium popri zamestnaní, ktorú využilo 
7 zamestnancov. Vzdelanostná štruktúra sa k 31.12. 
2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne 
nezmenila.

Keďže vzdelávanie zamestnancov spoločnosti vo 
všetkých profesijných kategóriách má dôležité 
postavenie v pracovnom procese, v roku 2012 sa 
pokračovalo v trende z predchádzajúceho obdobia. 
Vzdelávacia činnosť sa zamerala na zvýšenie odbornej 
prípravy prostredníctvom odborných kurzov, semi-
nárov, školení a konferencií pre TH zamestnancov, 
a základných, periodických školení pre zamestnancov 
robotníckych kategórií.

V roku 2012 sa zvýšila podpora profesionalizácie 
v oblasti odborných znalostí a komunikačných 
zručností. Pre jednotlivé cieľové skupiny zamestnan-
cov boli školenia doladené obsahom a formou tak, 
aby zodpovedali ich kompetenciám a zodpovednos-
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ĽUDSKÉ ZDROJE

tiam. Na realizovaní odborných kurzov vo veľkej 
miere boli využívané i interné školiace kapacity.

Dôležitou úlohou personálnej práce je zabez-
pečovať v spoločnosti stabilné pracovné mies-
ta. Jedným z cieľov na rok 2012 bolo pripraviť 
mzdový poriadok využívajúci mzdovú mo-
tiváciu. Bol vypracovaný systém odmeňovania, 
základom ktorého je stanovenie motivujúcej 
zložky odmeňovania, viazanej na dosiahnutie 
dohodnutých úloh a výsledkov. Pri jeho tvor-
be sa dôsledne dbalo na dodržiavanie princípu 
zodpovednosti a zásluhovosti.

Prioritou je aj bezpečnosť pri práci a vhodné pra-
covné podmienky pre všetkých zamestnancov.

V oblasti starostlivosti o zamestnancov spoloč-
nosť naďalej venovala osobitnú pozornosť zvy-
šovaniu kvality zdravotnej a sociálnej starostliv-
osti. Počas roka bolo zamestnancom poskytnuté: 
 stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu 

na stravovanie,

 lekárska starostlivosť, vrátane preventívnych 
očkovaní proti kliešťovej encefalitíde a hepa-
titíde typu A,

 sociálne výpomoci,

 fi nančné odmeny pri príležitosti pracovných 
výročí, 

 fi nančné odmeny pri životných jubileách,

 príspevky zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové sporenie zamestnancov.

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet zamestnancov

Základné vzdelanie 71

Vyučenie v odbore (výučný list) 596

Stredné odborné vzdelanie bez maturity 114

Úplné stredné vzdel. (vyučenie s maturitou) 104

Úplné stredné všeobecné (gymnázium) 38

Úplné stredné odborné (stredné odborné školy) 406

Vyššie vzdelanie (inštitúty a bakalári) 18

Vysokoškolské vzdelanie 156

Vedecké vzdelanie 12

Iné (uviesť názov) 0

Spolu 1515
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2 EKONOMICKÉ HODNOTENIE
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., dosiahla 
v roku 2012 hospodársky výsledok pred zaúčtovaním 
dane zisk vo výške 3 004 tis. €. Po zúčtovaní dane 
splatnej a odloženej vykázala spoločnosť zisk po 
zdanení 246 tis. €. Dôvodom nižšieho výsledku po 
zdanení v porovnaní s výsledkom pred zdanením 
je zaúčtovanie odloženej dane, ktorá je ovplyvnená 
významným rozdielom medzi účtovnými a daňovými 
odpismi.

Hospodársky výsledok bol dosiahnutý zvýšením 
celkových výnosov spoločnosti oproti roku 2011 
o 4,4% a udržaním výšky prevádzkových nákladov. 
Hlavnými výnosmi spoločnosti sú výnosy za dodáv-
ku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpa-
dových vôd, ktoré v roku 2012 predstavovali až 87,2% 
z celkových výnosov. Výnosy za dodávku pitnej vody, 
ako aj odvedenie a čistenie odpadových vôd, stúpli 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer výlučne 
z dôvodu nárastu jednotkových cien. Mierne zvýšenie 
v objemoch fakturovaných vôd (0,8%) bolo najmä 
v dôsledku dlhotrvajúceho sucha v letných me-

siacoch. Ani zvýšenie počtu domácností pripojených 
na verejnú kanalizáciu neprinieslo očakávané zvýšenie 
fakturovaných objemov. Ide o dlhodobo pretrvávajú-
ci trend poklesu resp. stagnácie v realizovaných ob-
jemoch vôd spôsobený:

 zmenou životného štýlu obyvateľov regiónu – 
dochádzanie za prácou mimo bydliska, moderné 
vybavenie domácností vodoinštalačnými zariade-
niami s nízkou spotrebou energií a vody,

 nižšou ekonomickou výkonnosťou regiónu v dô-
sledku pretrvávajúcej ekonomickej krízy.

NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU
Spoločnosť vykázala za rok 2012 zisk po zdanení vo 
výške 246 023,04 €.

Prídel do rezervného fondu – 10% 24 602,50 €
Krytie neuhradenej straty minulých rokov 221 420,54 €

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA V ČÍSLACH

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ V TIS. €
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2010 625
2011 2 057
2012 246
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA V ČÍSLACH

PREHĽAD VÝNOSOVÝCH POLOŽIEK

CELKOVÉ VÝNOSY V TIS. €

2009 55 678
2010 57 377
2011 59 972
2012 62 633

VODA FAKTUROVANÁ V TIS. €

2009 31 197
2010 30 492
2011 30 634
2012 32 569

VODA ODKANALIZOVANÁ V TIS. €

2009 19 354
2010 20 146
2011 20 833
2012 22 061

OSTATNÉ VÝNOSY (BEZ DOTÁCIÍ) V TIS. €

2009 2 875
2010 3 514
2011 3 692
2012 3 188
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PREHĽAD NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK

CELKOVÉ NÁKLADY V TIS. €

2009 54 733
2010 54 941
2011 59 167
2012 59 628

SPOTREBA MATERIÁLU V TIS. €

2009 5 532
2010 5 954
2011 5 707
2012 5 768

SPOTREBA ENERGIE V TIS. €

2009 6 977
2010 5 626
2011 6 219
2012 6 484

OPRAVY A ÚDRŽBA V TIS. €

2009 2 285
2010 2 814
2011 2 529
2012 2 524
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OSTATNÉ SLUŽBY V TIS. €

2009 3 062
2010 2 597
2011 2 946
2012 3 426

OSOBNÉ NÁKLADY V TIS. €

2009 19 292
2010 19 379
2011 19 501
2012 20 067

ODPISY V TIS. €

2009 14 934
2010 15 197
2011 16 868
2012 17 506
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STAV MAJETKU

Podstatnou zložkou majetku spoločnosti je dlhodobý 
hmotný majetok, ktorý spolu s pozemkami potreb-
nými pre jeho umiestnenie predstavuje 93,9% z celko-

vej hodnoty majetku. Štruktúra majetku sa za ostatné 
tri roky menila len minimálne.

Stav majetku za roky 2010-2012 v tis. €.

Tak ako každoročne, spoločnosť vynaložila nemalé 
úsilie na plynulé zásobovanie obyvateľstva pitnou 
vodou, odkanalizovanie miest a obcí a následné čis-
tenie odpadových vôd. Neustálou cyklickou a necyklic-
kou údržbou, havarijnou a opravárenskou činnosťou 
udržiavali zamestnanci spoločnosti vlastný i pre-
vádzkovaný majetok v prevádzkyschopnom stave.
Za uplynulé obdobie spoločnosť odstránila na vodo-
hospodárskych objektoch 5 964 porúch. Hodnota 
týchto prác ocenená priamymi nákladmi predstavo-

vala 1 641 110 €. Najčastejšie išlo o poruchy na rozvo-
doch vodovodov a kanalizácií, ako aj o opravy techno-
logických a elektrických zariadení. 
Na údržbu zvereného majetku bolo vynaložených 
2 961 247 €. Vykonávali sa činnosti ako sú údržbár-
ske práce na zariadeniach vodovodov a kanalizácií, 
výmeny vodomerov, čistenie a dezinfekcia vodo-
jemov, maliarske a natieračské práce, opravy oplotení, 
údržba areálov a objektov, zariadení a strojového par-
ku. 
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zamestnancami podľa druhov majetku

Z grafu je zrejmé, že najviac opráv (82%) bolo vy-
konaných na vodovodných sieťach, ktoré sú
v mnohých lokalitách už značne opotrebované 
a potrebujú nevyhnutnú obnovu. 
Pre rok 2012 bol Plán opráv stanovený na základe 
potreby ZsVS, a.s. zabezpečiť prevádzkyschopnosť dl-
hodobého majetku spoločnosti v súlade s legislatív-
nym rámcom stanoveným zákonom 442/2002 Z.z. 
a vyhlášky MŽP SR č. 262/2010. Výška plánu opráv do-
dávateľským spôsobom predstavovala sumu 2,5 mil. €. 
Skutočné plnenie plánu opráv bolo zamerané najmä 
na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnos-
ti vodárenských sietí, strojov, prístrojov, zariadení 
a nehnuteľností. V bežnom roku predstavoval tento 
náklad hodnotu 2 514 tis. €. 

82%

14%

4%

Verejný
vodovod

Verejná
kanalizácia

Ostatné
činnosti

OPRAVY A ÚDRŽBA



Výročná správa 2012  27

STAV MAJETKU

Najväčší podiel opráv realizovaných dodá-
vateľským spôsobom predstavujú opravy 
technológií a periodické revízie vyhradených 
technických zariadení, ktoré musia vykonávať 
certifi kované subjekty. 
Podiel opráv realizovaný dodávateľským spô-
sobom na vodovodných a kanalizačných sie-

ťach je zanedbateľný (0,4%), nakoľko opravy za-
bezpečujú prevádzky vlastnými zamestnancami 
a veľké rekonštrukčné práce s charakterom ob-
novy sú zabezpečované v rámci investičného 
plánu spoločnosti. 

Názov Skutočnosť 2012 % z celkového 
obstarania

Automobily (osobné, nákladné + príslušenstvo*) 285 227,64 25,0%

Čerpadlá a miešadlá (voda, kanál, dávkovacie..) 67 422,54 5,9%

Softvérové vybavenie 112 602,00 9,9%

Hardvérové vybavenie 283 459,19 24,9%

Laboratórne prístroje 73 994,00 6,5%

Meracie a regulačné prístroje 48 412,66 4,3%

Generátory 29 420,08 2,6%

Ostatný majetok 239 326,20 21,0%

SPOLU 1 139 864,31 100,00%

Pozn.*: prívesy, návesy, nadstavby, špec. výbava do vozidiel, fi n. leasing

NÁKUP INVESTIČNÉHO MAJETKU - HNUTEĽNÉHO

V roku 2012 spoločnosť nakúpila dlhodobý 
investičný majetok - hnuteľný v hodnote 
1 139 864,31 €. Zakúpené boli mechanizmy, 
nákladné a osobné vozidlá pre prevádzkové 

účely, technologické zariadenia pre zabez-
pečenie prevádzky vodovodov, kanalizácií a ČOV, 
laboratórne, meracie a regulačné prístroje, soft-
vérové i hardvérové vybavenie.
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CENOVÁ POLITIKA

Pre obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli rozhod-
nutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 0100/2012/V zo dňa 7.12.2011, v súlade s Vyhláškou
ÚRSO č. 217/2011 Z.z., schválené maximálne ceny 
vodného a stočného pre Západoslovenskú vodáren-
skú spoločnosť, a.s. nasledovne (ceny sú uvedené bez 
DPH) :
 maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom 1,0518 €/m3

 maximálna cena za distribúciu pitnej vody verej-
ným vodovodom 0,7478 €/m3

 maximálna cena za odvedenie a čistenie odpa-
dovej vody verejnou kanalizáciou 0,8302 €/m3

Výpočet cien na rok 2012 podľa Vyhlášky zohľadňuje:
 hodnotu odpisov z nového hmotného a nehmot-

ného majetku zaradeného v účtovníctve v roku 
2011 najviac vo výške 2% jeho obstarávacej ceny, 

 výšku primeraného zisku vypočítanú a schválenú 
úradom pre rok 2012, 

 faktor využitia vodárenského majetku, ktorý 
ovplyvňuje výšku primeraného zisku pričom:

- pre vodu fakturovanú je základom využitia ma-
jetku podiel skutočného počtu vodovodných 
prípojok k celkovéhmu projektovanému počtu 
prípojok,

- pre vodu odkanalizovanú je základom využitia 
majetku podiel skutočného počtu kanalizačných 
prípojok k celkovému projektovanému počtu 
prípojok a podiel skutočne využívanej kapacity 
čistiarní odpadových vôd k projektovanej kapa-
cite čistiarní odpadových vôd udávaných v m³.

Z uvedeného vyplýva, že výpočet cien vodného 
a stočného nezohľadňuje aktuálnu výšku nákladov 
na prevádzku verejných vodovodov a verejnej kana-
lizácie. Výška prevádzkových nákladov započítaná do 
cien zostáva na úrovni roku 2010.
Značný vplyv na výšku primeraného zisku a ceny má 
faktor využitia vodárenského majetku. Faktor využitia 
kapacity vodárenského majetku predstavuje hod-
notu, o ktorú sa zvýši alebo zníži výška primeraného 
zisku na m³ za vodné alebo stočné. Ak sa nevyužíva 
projektovaná kapacita vodárenského majetku t.j. ak sa 
pri prevzatí nového vodovodu alebo kanalizácie ne-
pripoja obyvatelia na vodárenskú sieť v takom počte, 

ako je projektovaný, tak sa primeraný kalkulovaný zisk 
znižuje. 
Na využitie kapacity čistiarní odpadových vôd a na 
množstvo vody čistenej v čistiarňach odpadových 
vôd má v prvom rade vplyv počet vybudovaných ka-
nalizačných prípojok. Okrem vodárenskej spoločnosti 
môžu počet využitých kanalizačných prípojok ovplyv-
niť najmä mestá a obce pri sledovaní likvidácie odpa-
dových vôd. Problémom stanovenia využitia čistiarní 
je zohľadňovanie objemov vôd vo výpočte faktoru vy-
užitia a nie úroveň odbúrania látkového znečistenia, 
pre ktoré boli čistiarne odpadových vôd postavené. 
Takto nastavený výpočet má za následok zmenu ceny 
stočného aj podľa toho, koľko zrážok bolo v sledova-
nom období. 
V návrhu cien vodného a stočného pre rok 2012 bolo 
využitie kapacity vodárenského majetku nasledovné:
 vodovodné prípojky na 97% projektovanej kapa-

city,

 kanalizačné prípojky len na 67%, a to z dôvodu 
stále nedostatočného pripojenia obyvateľov re-
giónu Šaľa, Galanta a Šamorín na projekty ISPA,

 využitie projektovanej kapacity čistiarní odpa-
dových vôd na 62%, v dôsledku nižšej zrážkovej 
činnosti, a to aj napriek odstraňovaniu látkového 
znečistenia v zmysle prevádzkových poriadkov.

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch je znázornený 
vývoj cien vodného a stočného, ako aj prehľad 
realizovaných objemov vôd a tržieb:

Vývoj cien vodného 

 Objem vody
fakturovanej

v tis. m3

Tržby za vodu
fakturovanú

v tis. €

Priemerná 
cena vodného

v €/m3

2006 32 068 29 719 0,9367

2007 33 266 31 015 0,9323

2008 33 170 31 717 0,9562

2009 32 608 31 197 0,9567

2010 31 263 30 492 0,9753

2011 31 090 30 634 0,9853

2012 31 345 32 569 1,0391
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Vývoj cien stočného

Objem vody
odkanalizovanej v tis. m3

Tržby za vodu
odkanalizovanú v tis. €

Priemerná cena stočného 
v €/m3

2006 25 012 16 850 0,6737

2007 26 051 17 566 0,6743

2008 27 239 18 896 0,6937

2009 26 675 19 354 0,7255

2010 26 255 20 146 0,7673

2011 26 442 20 833 0,7879

2012 26 659 22 061 0,8275
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ZÁKAZNÍCKA ORIENTÁCIA

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., posky-
tuje zákazníkom služby v 7 zákazníckych centrách, 
ktoré sú vybudované na jednotlivých odštepných 
závodoch: 

Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233

Galanta 927 01 Šaľa
so sídlom v Šali P. Pázmánya 4

Komárno 945 01 Komárno
Thalyho 2

Levice 934 01 Levice
Ludanská 4

Nitra 949 60 Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4

 Zákaznícka kancelária
aj na Mestskom úrade Nitra

Nové Zámky 940 01 Nové Zámky
Ľanová 17

Topoľčany 955 55 Topoľčany
Tovarnícka 2208

Uvedené zákaznícke centrá sú kontaktné miesta pre 
zákazníkov, kde môžu uzatvoriť zmluvy alebo požiadať 
o ich aktualizáciu, napríklad v prípade zmeny vlast-
níckych práv k nehnuteľnosti a pod. Zároveň tu môžu 
osobne predkladať svoje požiadavky a pripomienky, 
ktoré súvisia s realizáciou platieb, s fakturáciou, s kvali-
tou nami poskytovaných služieb, s kvalitou dodávanej 
pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaním od-
padovej vody verejnou kanalizáciou. Úlohou zákaz-
níckych centier je zabezpečovať profesionálny prístup 
k zákazníkom a poskytovať komplexné, adekvátne in-
formácie a služby.

Základnou zmenou v zákazníckej orientácii v roku 
2012 bolo vytvorenie jednotného prístupu a z toho 
vyplývajúcich jednotných dokumentov využívaných 
zákazníkmi v rámci všetkých odštepných závodov, 
a to: 

 všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody 
z verejného vodovodu a odvádzania odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou,

 reklamačný poriadok,

 technické podmienky pripojenia,

 zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 
a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kana-
lizácie osobitne pre právnické osoby, fyzické osoby 
(podnikateľov) a fyzické osoby (domácnosti),

 ostatné štandardizované formuláre využívané zá-
kazníkmi – žiadosť o uzatvorenie zmluvy, rekla-
mačný formulár, žiadosť o vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii, žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti 
na verejný vodovod (kanalizáciu) a iné.

Od 1.7.2012 sa začali uplatňovať nové všeobecné 
zmluvné podmienky, ktoré umožňujú uzatvárať 
zálohové platobné kalendáre pre domácnosti, ako 
aj pre ostatných zákazníkov v rámci polročných od-
počtových cyklov. Túto možnosť privítali už mnohé 
domácnosti a k 31.12.2012 bolo uzatvorených 1 858 
zálohových platobných kalendárov.
V roku 2012 sa zabezpečili technické predpoklady pre 
vytvorenie centrálneho útvaru odbytu, do ktorého 
patrí problematika odpočtov, fakturácie a správy 
pohľadávok, čo umožní zefektívniť tieto obchodné 
činnosti.

Spoločnosť v roku 2012 zabezpečovala dodávku pit-
nej vody pre 187 612 odberných miest a odvádzanie 
odpadových vôd pre 72 542 odberných miest vrátane 
odvádzania zrážkových vôd. Počas roku 2012 pos-
tupne pribudli odberné miesta v obciach, s ktorými 
boli podpísané zmluvy o prevádzkovaní. Išlo o obce 
Čakany, Horné Lefantovce, Žikava a Rúbaň. Zároveň 
pribudli aj nové odberné miesta pre odvádzanie 
odpadových vôd v súvislosti s akciou „Aglomerácia 
Galanta a Šamorín“.
Prehľad počtu odberných miest podľa jednotlivých 
odštepných závodov v kategórii odberateľov pre 
domácnosti a ostatných odberateľov k 31.12.2012 
podľa jednotlivých odštepných závodov, ako aj po-
diel na celkovom počte odberných miest, je uvedený 
v prehľadovej tabuľke.
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Počet odberných miest podľa jednotlivých zákazníckych centier

Počet OM vody odkanalizovanej podľa jednotlivých OZPočet OM pitnej vody podľa jednotlivých OZ

Odštepný 
závod

Počet OM podľa dodávky
pitnej vody

Počet OM podľa odvedenia
odpadovej vody

domácnosti ostatní spolu podiel domácnosti ostatní spolu podiel
Dunajská Streda 20 015 2 465 22 480 12% 8 097 3 235 11 332 16%
Galanta 27 748 3 192 30 940 16% 11 423 3 612 15 035 21%
Komárno 10 553 853 11 406 6% 627 391 1 018 1%
Levice 19 847 2 590 22 437 12% 3 988 2 692 6 680 9%
Nitra 31 965 3 399 35 094 20% 11 750 3 865 15 615 22%
Nové Zámky 30 555 3 758 34 313 18% 7 952 4 236 12 188 17%
Topoľčany 26 954 3 988 30 942 16% 6 886 3 788 10 674 15%
ZsVS, a.s. spolu 167 367 20 245 187 612 100% 50 723 21 819 72 542 100%

V roku 2012 odborné útvary a zákaznícke cen-
trá začali pracovať na analýze spotrebiteľských 
návykov našich zákazníkov, čo je základom pre 
zvýšenie kvality služieb. Z tohto dôvodu bola 
zahájená aktualizácia odberných miest s cieľom 
postupného získavania informácií o počte reálne 
zásobovaných obyvateľov žijúcich na jednot-
livých odberných miestach, o počte bytov 
v objektoch pripojených na vodárenskú infra-
štruktúru a o spôsobe využitia objektov (bežná 
domácnosť alebo využitie na rekreačné účely) 
a pod. Tieto informácie sú dôležité pre prevádz-
kovanie, ako aj pre ďalšie plánovanie investícií 
a obnovy existujúceho majetku.

ZÁKAZNÍCI ZsVS, a.s., V ROKU 2012 

(podľa objemov fakturácie):

 1. Okresné stavebné bytové družstvo Nitra
 2. Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky
 3. Službyt Nitra, s.r.o. 
 4. SI Teplo, s.r.o. Bratislava

 5. Novozámocké bytové družstvo, Nové Zámky
 6. SOUTHERM, s.r.o., Dunajská Streda
 7. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Nitra
 8. Okresné stavebné bytové družstvo Levice
 9. TOMA, s.r.o., Topoľčany
 10. Stavebné bytové družstvo Topoľčany
 11. Stavebné bytové družstvo Šaľa
 12. Mestské služby Nitra
 13. HYZA, a.s., Topoľčany
 14. Okresné stavebné bytové družstvo Dunajská 

Streda
 15. Stavebné bytové družstvo Partizánske
 16. BYSPRAV, spol. s r.o., Galanta
 17. AGRO TAMI, a.s., Nitra
 18. Enerbyt, s.r.o. Štúrovo
 19. Správa majetku mesta, n.o., Partizánske
 20. BYTTHERM, s.r.o. Bánovce nad Bebravou
 21. SLUŽBYT LEVICE, spol. s.r.o.
 22. De Miclén, a.s. Levice
 23. Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
 24. Stavebné bytové družstvo Sereď
 25. MPBH Šamorín, s.r.o.
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3 VÝROBA A DISTRIBÚCIA
PITNEJ VODY
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VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., zabez-
pečuje zásobovanie pitnou vodou v okresoch Dunaj-
ská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, 
Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, 
Partizánske a v časti okresu Komárno.
V roku 2012 spoločnosť prevádzkovala 5 528 km 
vodovodnej siete, z toho 1 538 km na zmluvu o pre-
vádzkovaní. Z celkovej dĺžky vodovodnej siete 443 
km tvorí sieť diaľkovodných rozvodov vodovodov 
(diaľkovodov), ktoré sú rozhodujúce pre zásobovanie 
územia v správe akciovej spoločnosti. Regionálne 
spravovanie územia je zabezpečené prostredníctvom 
odštepných závodov OZ Dunajská Streda, OZ Galan-
ta, OZ Komárno, OZ Levice, OZ Nitra, OZ Nové Zám-
ky a OZ Topoľčany. Sústava diaľkových vodovodov 
je určená na výrobu a dodávku vody pre odštepné 

závody s jej následnou distribúciou do jedenástich 
okresov a pozostáva:
 z Ponitrianskeho skupinového vodovodu (SPDV 

Topoľčany),

 z diaľkovodu Jelka – Galanta – Nitra (SPDV Jelka),

 z diaľkovodu Gabčíkovo – Nové Zámky – Levice 
(SPDV Nové Zámky).

Z diaľkového vodovodu Ponitriansky skupinový 
vodovod je voda dodávaná aj Trenčianskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s., pre časť obcí v jej správe. Počet 
obyvateľov pripojených na verejný vodovod v správe 
a prevádzke ZsVS, a.s., bol v minulom roku 787 141, 
t.j. 84,46% pripojených obyvateľov.

Dodávka pitnej vody z diaľkových vodovodov v m3 pre jednotlivé odštepné závody ZsVS, a.s. v roku 2010, 
2011 a 2012

Názov VZ Počet 
studní

Celková výdatnosť
Q = l.s-1

Jelka 7 727,5 (700,0 *)
Gabčíkovo 13 1040,0
Timoradza 8 135,0

* povolený odber

Názov prameňa - lokalita Celková výdatnosť
Q = l.s-1 (min. – max.)

Pri Mlyne – Čierna Lehota 6,0 – 220,0
Pri Moste – Slatina nad 
Bebravou

38,0 – 664,0

Pri Mlyne – Slatina nad 
Bebravou

20,0 – 58,0

Vrchovište – Slatinka nad 
Bebravou

56,0 – 2000,0

Jazero - Motešice 143,0 – 191,0

Odberateľ (OZ) Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 2012/2011% Dodávateľ

OZ Dunajská Streda 688 400 685 100 730 950 106,7 SPDV Nové Zámky

OZ Galanta 7 365 981 7 258 553 7 552 542 104,1 SPDV Jelka

OZ Komárno 1 192 811 1 215 757 1 077 563 88,6 SPDV Nové Zámky

OZ Levice 3 480 656 3 225 625 3 354 538 104,0 SPDV Nové Zámky

OZ Nitra 10 869 559 10 305 182 10 745 617 104,3
SPDV N. Zámky, Jelka, 

Topoľčany

OZ Nové Zámky 5 760 944 5 619 380 5 819 508 103,6 SPDV Nové Zámky

OZ Topoľčany 3 845 573 3 817 327 4 250 975 111,4 SPDV Topoľčany

Externí odberatelia 121 625 132 900 132 087 99,4
SPDV Nové Zámky, 

Topoľčany

Spolu 33 325 549 32 259 824 33 663 780 104,4

TECHNICKÉ ÚDAJE DIAĽKOVODOV:
Vodárenské zdroje (VZ) využívané v rámci diaľkovodných rozvodov sú studne a pramene:

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
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VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY

V roku 2012 pri dodávke vody spoločnosť splnila 
všetky povinnosti vyplývajúce z právnych pred-
pisov, t.j. v stanovených termínoch boli spraco-
vané a odovzdané podklady pre splnenie uka-
zovateľov týkajúcich sa vodárenských zdrojov 
a výroby vody, ktoré vyplývajú z Vyhlášky Minis-
terstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. 

Medziročný nárast množstva pitnej vody 
dodávaného diaľkovodmi v roku 2012 bol najmä 
v dôsledku klimatických podmienok charakteri-
zovanými nedostatkom zrážok a suchým letom, 
čo viedli k nárastu v spotrebe vody a čiastočne 
v dôsledku rozširovania vodovodnej siete odštep-
ných závodov. Tento nárast viedol k dodávke 
vody mierne nad úrovňou roku 2010.

Pre dosiahnutie vyššej ekonomickej efektívnosti 
majetku používaného pri dodávke a distribúcii 
pitnej vody boli oddelením hydrogeológie vypra-
cované hydrogeologické posudky (3) za účelom 
legislatívneho zrušenia rozhodnutí o ochranných 
pásmach nevyužívaných vodárenských zdrojov. 
V minulom roku odborné pracovisko pokračova-
lo aj na riadení výskumno-prevádzkovej úlohy 
„Realizácia pokusu úpravy vody IN SITU na vodá-
renskom zdroji Jelka“ v spolupráci s Výskumným 
ústavom vodného hospodárstva (VÚVH). Cieľom 
úlohy bolo overiť možnosť odstránenia mangánu 
z podzemnej vody úpravou vody v geologickom 
podloží v blízkosti studne HJ - 6. 

V rámci režimového pozorovania boli vy-
konávané expedičné merania na vodárenských 
zdrojoch Gabčíkovo a Jelka. Za účelom zistenia 
potenciálnych zdrojov znečistenia v ochrannom 
pásme II. stupňa vodárenského zdroja Jelka boli 
naďalej vykonávané terénne obhliadky a fotodo-
kumentácia. Vo využívaných vodárenských zdro-
joch odštepných závodov Komárno a Dunajská 
Streda sa vykonali kontroly ochranných pásiem, 
terénne obhliadky a kontrolné merania. Výsledky 
kontrol boli spracované v „Správe z kontroly reži-
mového pozorovania a ochranných pásiem“.

Prehľad odberov podzemných vôd z vodárenských zdrojov v správe a prevádzke ZsVS, a.s.

Prehľad vody dodanej diaľkovodmi v rokoch 2006-2012.

Rok Množstvo dodanej vody (m3)

2006 35 993 937

2007 35 078 746

2008 34 951 562

2009 35 498 443

2010 33 325 549

2011 32 259 824

2012 33 663 780

Rok Odoberané množstvo (m3)

2006 50 188 835

2007 48 848 195

2008 48 780 857

2009 48 191 980

2010 45 146 635

2011 43 304 139

2012 45 092 531

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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35000000

40000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
40000000
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Na základe výsledkov hydrogeologických prieskumov 
na území západného Slovenska je zrejmé, že výskyt 
podzemných vôd vhodných na zásobovanie oby-
vateľstva pitnou vodou je nerovnomerný. Kvalitné 
zásobovanie vodou tak priamo súvisí s počtom vy-
budovaných vodovodov a množstvom obyvateľov 
z nich zásobovaných. Tieto skutočnosti, ako i pos-
tupne sa zhoršujúca kvalita miestnych vodárenských 
zdrojov, viedli k rozhodnutiu postupne vybudovať 
diaľkové prívody vody, ktoré slúžia pre:
 doplnenie miestnych a skupinových vodovodov 

potrebnými objemami u tých vodovodov, kde 
miestne vodárenské zdroje nepostačujú pre krytie 
potrieb pitnej vody,

 dopravu pitnej vody do oblastí, kde je jej nedosta-
tok, pričom tento nedostatok by sa stal limitujúcim 
faktorom rozvoja príslušného regiónu.

Ponitriansky skupinový vodovod a diaľkový prívod 
vody Jelka-Galanta-Nitra je v súčasnosti dobudovaný 
v celom rozsahu. Napriek tomu je potrebné pokračovať 
v opatreniach na zvýšenie kapacity vodárenských 
zdrojov. Diaľkový prívod vody Gabčíkovo treba dobu-
dovať a zvýšiť kapacitu vodárenských zdrojov tak, aby 
bolo možné dopravovať vodu do Nitry a Šiah, čím 
sa umožní zásobovanie pitnou vodou aj priľahlých 
obcí. V súčasnosti sa pripravuje stavba pre predĺženie 

prívodu vody zo Želiezoviec po vodojem Starý vrch, 
ktorá zabezpečí plynulé zásobovanie mesta a obcí pit-
nou vodou a zároveň vytvorí podmienky pre dobu-
dovanie diaľkovodu do územia okresu Levice, kde je 
akútny nedostatok zdrojov pitnej vody.

Základom rozvoja vodovodnej siete a predpokladom 
pre naplnenie uvedených cieľov, je rekonštrukcia nos-
ných rozvodných potrubí. Zásady koncepcie rozvoja 
vodovodnej siete boli zohľadňované aj v odborných 
stanoviskách ZsVS, a.s. v rámci vyjadrovacej činnos-
ti. Odborné vyjadrenia sa týkali stanovísk ZsVS, a.s. 
k územným plánom miest a obcí, k rôznym projek-
tovým dokumentáciám vlastnej investičnej činnosti, 
k investičnej činnosti cudzích investorov, k prevádz-
kovým poriadkom, k havarijným plánom, k iným 
zámerom napr. pri ťažbe nevyhradených nerastov štrku 
a piesku v ochranných pásmach vodárenských zdro-
jov, k budovaniu vodných zdrojov a v neposlednom 
rade k požiadavkám možnosti dodávky vody do 
nových investičných celkov. 

V roku 2012 prebiehala celoslovenská aktualizácia 
plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kana-
lizácií, na ktorej sa spoločnosť intenzívne podieľala. 
Spoločnosť vypracovala aj Povodňový plán zabez-
pečovacích prác, ktorý schválilo MŽP SR.

VZ Gabčíkovo

KONCEPCIA ROZVOJA VODOVODOV A VYJADROVACIA ČINNOSŤ
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Kontrolu kvality pitnej vody vykonávalo Stre-
disko chemicko-technologickej a laboratórnej 
činnosti, akreditované podľa požiadaviek ISO/IEC 
17025:2005 Slovenskou národnou akreditačnou 
službou, č. osvedčenia S 071. Na odborných pra-
coviskách strediska sa vykonali všetky skúšky 
pitných vôd v rozsahu predpísanom platnou 
legislatívou okrem rádio-chemických ukazo-
vateľov, ktorých sledovanie bolo zabezpečené 
akreditovaným laboratóriom VÚVH Bratislava na 
základe zmluvy.

Počty odberov a skúšky pitných vôd boli vy-
konávané na základe ročných programov kva-
lity pitnej vody vypracovaných podľa Vyhlášky 
MŽP SR č. 636/2004 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 
354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 496/2010 Z.z., Vy-
hlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z. a technologických 
potrieb v zmysle prevádzkových poriadkov. 

V uvedených právnych predpisoch sú stanovené 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 

a kontrolu jej kvality. Ďalej sú v nich defi nované 
povinnosti právnických osôb dodávajúcich pitnú 
vodu, a takisto povinnosť akreditácie pre pod-
nikateľské subjekty, ktoré vykonávajú analýzu 
pitnej vody, ako aj ukazovatele kvality vody a ich
limity. Ročné programy kvality vodárenskej 
spoločnosti boli schválené regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva.

V roku 2012 odborné pracoviská vykonali odbery 
a monitorovanie kvality pitnej vody vo vodných 
zdrojoch, vodojemoch, čerpacích staniciach 
až po miesta pripojenia spotrebiteľa na verejný 
vodovod. Celkovo sa vykonalo 14 226 odberov 
a následne 280 926 skúšok ukazovateľov kvali-
ty vôd. Aj v roku 2012 najsledovanejším ukazo-
vateľom bol obsah mangánu (Mn) a železa (Fe) 
vo vodnom zdroji Jelka, Veľké Kosihy a Kližská 
Nemá. Všetky monitorované ukazovatele spĺňali 
požiadavky stanovené Vyhláškou č.663/2004 Z.z. 
na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality 
vody vo verejných vodovodoch. 

KVALITA PITNEJ VODY

VÝROBA A DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY
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4 ODVÁDZANIE A ČISTENIE 
ODPADOVÝCH VÔD
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ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

V roku 2012 spoločnosť prevádzkovala 1 525 km kana-
lizačnej siete, z toho na zmluvu o prevádzkovaní bolo 
380 km. Na kanalizačnú sieť bolo pripojených 417 825 
zákazníkov, t.j. 80,82% odkanalizovaných obyvateľov.
Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania aktuál-
neho stavu stokovej siete, kontroly uloženia novej 
stokovej siete a prevzatej obecnej kanalizácie, bol 
pracovníkmi Útvaru pitnej vody a odpadovej vody vy-
konávaný TV monitoring stokovej siete. V roku 2012 
bolo zmonitorovaných 21,7 km stokovej siete. Na 
základe výsledkov TV monitoringu boli realizované 
opravy kanalizácií.
Spoločnosť v roku 2012 prevádzkovala 42 čistiarní 
odpadových vôd a 2 kanalizačné vyústenia bez ČOV 
(Štúrovo a Kolárovo), z toho na základe zmlúv s mest-
skými a obecnými úradmi prevádzkovala 17 čistiarní 
odpadových vôd - Dolný Štál, Vojka nad Dunajom, 
Bodíky, Zemianske Sady, Pata, Dolné Saliby, Nes-
vady, Podlužany, Šarovce, Žemberovce, Nitra, Ský-
cov, Výčapy-Opatovce, Machulince, Kamenica nad 
Hronom, Dvory nad Žitavou a Veľké Uherce. 

Počas roku 2012 bolo z prevádzkovaných ČOV 
a kanalizačných vyústení vypustených do vodných 
tokov 46 777,57 tis. m³ odpadových vôd, z toho čis-
tiacim procesom prešlo 45 295,08 tis. m³. Celková účin-
nosť čistiaceho procesu bola meraná ukazovateľom 
BSK5 a dosiahla úroveň 94,3% a účinnosť meraná uka-
zovateľom NL dosiahla 92,5%. Účinnosť odstraňova-
nia celkového dusíka a fosforu sa v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom zlepšila a dosiahla pri dusíku 
69% (67,4% v roku 2011) a pri celkovom fosfore 
81,2% (73,6% v roku 2011).
V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do EÚ 
a následnou zmenou legislatívy v požiadavkách na 
kvalitu vypúšťaných odpadových vôd, spoločnosť 
pripravuje resp. realizuje rozsiahle rekonštrukcie a in-
tenzifi kácie ČOV. 

ČOV Jelka
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KVALITA ODPADOVEJ VODY 
Monitoring limitných hodnôt sledovaných uka-
zovateľov znečistenia odpadových vôd a oso-
bitných vôd vykonávala spoločnosť podľa po-
žiadaviek Vyhlášky MŽP č. 315/2004 Z.z. a Naria-
denia vlády SR č. 296/2005 Z.z. a tiež podľa tech-
nologických potrieb pri prevádzke čistiarní odpa-
dových vôd a kanalizačnej siete. Uvedené právne 
predpisy stanovujú rozsah a početnosť odberu 
vzoriek a požiadavky na rozsah vykonávaných 
rozborov podľa vydaných vodoprávnych rozhod-
nutí na jednotlivé kanalizačné výuste.
Odborné pracoviská, okrem prevádzkového 
a inšpekčného monitoringu kvality odpadových 
vôd vypúšťaných do recipientov, vykonávali aj 
odbery a vybrané skúšky kalov z čistiarní od-
padových vôd. Špeciálne skúšky kovov, živín 
a mikrobiologických ukazovateľov v kaloch za-
bezpečovalo skúšobné laboratórium v zmysle 
platnej zmluvy dodávateľským akreditovaným 
laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Žilina.

ŠTANDARDY KVALITY
Spoločnosť pri činnostiach dodávania pitnej 
vody verejným vodovodom a odvádzania a čis-
tenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
a súvisiacich služieb sleduje štandardy kvality, 
ktoré sú upravené vyhláškou Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č.317/2008 Z.z. v znení Vy-
hlášky č. 93/2011 Z.z. Vyhodnotenie štandardov 
kvality sleduje Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví.
V zmysle tejto vyhlášky bolo v rámci – Vyhod-
notenia štandardu kvality dodávky vody evido-
vaných 648 podaní:
 1 na kvalitu pitnej vody, 

 435 na opätovné obnovenie dodávky vody, 

 137 na určenie technických podmienok na 
pripojenie, alebo odpojenie nehnuteľností 
a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodo-
vodnej prípojky, 

 12 na uzatvorenie zmluvy o dodávke vody 
a zabezpečenie plynulej dodávky vody,

 11 na zabezpečenie preskúšania meradla,

 46 na overenie správnosti vyúčtovania fak-

turovanej sumy za dodávku vody a od-
stránenie zistenej nesprávnosti,

 6 na zabezpečenie plynulej dodávky vody.

Zo všetkých podaní nebolo žiadne podanie vy-
hodnotené ako nedodržanie štandardov kvality 
dodávky vody.

V rámci – Vyhodnotenia štandardu kvality 
odvádzania vody bolo zaznamenaných 61 
podaní:
 49 na určenie technických podmienok na 

pripojenie alebo odpojenie nehnuteľností 
a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanali-
začnej prípojky, 

 1 na uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpa-
dových vôd a zabezpečenie odvádzania vody,

 10 na overenie správnosti vyúčtovania fak-
turovanej sumy za odvádzanie, prípadne 
čistenie odpadových vôd, odstránenie ne-
správnosti vyúčtovania,

 1 na zabezpečenie plynulého odvádzania 
vôd.

Z celkového počtu podaní ani v jednom prípade 
nebolo zaznamenané nedodržanie štandardu 
kvality.
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5 INVESTIČNÁ 
ČINNOSŤ
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Investičná činnosť je veľmi dôležitou oblasťou pre 
zabezpečovanie rozvoja a obnovy vodárenskej in-
fraštruktúry. Od roku 2003 vodárenské spoločnosti in-
vestovali do rozvoja vodárenskej infraštruktúry značné 
fi nančné prostriedky, či už vlastné alebo z fondov Eu-
rópskej únie. Od sformulovania investičného záme-
ru, až po jeho realizáciu a uvedenie vybudovaných 
stavieb do používania, prejde aj niekoľko rokov. 
Pre zabezpečenie efektívnej a kvalitnej prípravy 
vodárenských stavieb a ich realizácií má vodárenská 
spoločnosť dva špecializované útvary. Útvar prípra-
vy investícií zabezpečuje všetky odborné stanoviská, 
vyjadrenia, rozhodnutia dotknutých orgánov štát-
nej správy a inštitúcií a spolupracuje pri majetko-
vo-právnom vysporiadaní pozemkov. Po vydaní 
územného rozhodnutia, následného povolenia na 
vybudovanie vodnej stavby a zabezpečení právo-
platnosti rozhodnutia, dohľad nad realizáciou stavby 
preberá Útvar realizácie investícií. 

PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ
V roku 2012 boli pripravované nasledovné rozvojové 
projekty:
- s cieľom zabezpečenia zásobovania kvalitnou pit-

nou vodou:

 Jelšovce – projekt vybudovania prívodného po-
trubia,
 Veľké Uherce – projekt vybudovania nového 

vodojemu,
- s cieľom zvýšenia pripojenosti na verejnú kana-

lizáciu a na čistenie odpadových vôd:

 Kolárovo – projekt ČOV a kanalizácia mesta 
Kolárovo,
 Tlmače – projekt ČOV Tlmače,
 Nitra Párovské Háje – projekt kanalizácia,
 Nitra Zobor – projekt kanalizácia,
 Topoľčianky – projekt kanalizácia ulíc Tekovská 

a Machulinská,
 Šurany mestská časť Kostolný Sek – projekt kana-

lizácia,
 Lipová – projekt kanalizácia,
 Výčapy Opatovce - výtlak na ČOV Nitra pre odve-

denie splaškových vôd z obce,
 Levice - mestská časť Horša – projekt ČOV Horša 

pre zvážanie odpadových vôd zo septikov a ich 
následnej likvidácie pre mestskú časť.

Pre spoločnosť je dôležitá aj starostlivosť o existujúci 
majetok a v rámci obnovy existujúcich vodárenských 
sietí boli pripravované investičné akcie:
- rekonštrukcie vodovodnej siete pre odstránenie 

poruchovosti:

 Závada - rekonštrukcia vodovodu,
 Pataš - rekonštrukcia vodovodu,
 Váhovce - rekonštrukcia vodovodu,
 Košúty - rekonštrukcia vodovodu,
 Šalgočka - rekonštrukcia vodovodu,
 Kolta - rekonštrukcia vodovodu,
 vodomerné šachty pred obcami v regióne 

odštepného závodu Topoľčany,
 rekonštrukcia čerpacej stanice Okoč - pre zabez-

pečenie tlakových podmienok vo vodovodnom 
potrubí,

- rekonštrukcie kanalizačnej siete – keďže veľký 
počet projektov týkajúcich sa rozvoja kanalizačnej 
siete bol zaradený do Investičného plánu, do Plánu 
obnovy neboli zaradené žiadne akcie a realizovali 
sa len vzniknuté opravy.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2012 
najväčším problémom vo fáze prípravy investičnej 
výstavby bolo zabezpečenie majetkovo-právneho 
vysporiadania pozemkov dotknutých plánovanou 
výstavbou. Nesúhlas vlastníkov pozemkov v niektorých 
prípadoch viedol až k využitiu inštitútu vyvlastnenia. 
Najmä takéto problémy spôsobujú predlžovanie doby 
inžinierskej činnosti pripravovaných stavieb. Majetko-
vo-právne vysporiadanie stavieb bolo v celkovej sume 
145 000 €.

REALIZÁCIA INVESTIČNÝCH AKCIÍ
V roku 2012 boli realizované investičné akcie v celko-
vej hodnote 11 989 250 €. Akcie v rámci obnovy ma-
jetku a zariadení, ako aj menšie investičné akcie za-
bezpečované jednotlivými odštepnými závodmi boli 
v celkovej hodnote 4 444 240 €.
Nosnými investičnými akciami v roku 2012 boli pro-
jekty fi nancované z Operačného programu životné 
prostredie, na ktorých sa preinvestovalo 5 880 070 €:

- „Nitra – dobudovanie kanalizácie“, ktorá bola po 
stavebnej stránke v roku 2012 aj dokončená,

- „Aglomerácia Štúrovo – dobudovanie kanalizácie a 
ČOV“. 

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
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Na stavbách fi nancovaných z vlastných zdrojov 
spoločnosti bolo v roku 2012 preinvestovaných 
5 606 920 €. Dokončilo sa 13 stavieb, ktorých 
výstavba začala v predchádzajúcich rokoch. 
Medzi najdôležitejšie patria stavby: 
- II. etapa rekonštrukcia diaľkovodu II. s cieľom 

odstránenia častej poruchovosti na vybraných 
častiach nosných rozvodov vodovodnej sieti 
DN500, 

- rekonštrukcia časti kalového hospodárstva 
ČOV Nitra za účelom zníženia nákladov pri 
likvidácii mokrých kalov, 

- prepojenie vodojemov Nitra–Lupka–Zobor 
pre zníženie energetických nákladov využitím 
gravitácie medzi tlakovými pásmami, 

- obnova čerpacej stanice Močenok s cieľom 
zníženia poruchovosti a energetickej ná-
ročnosti,

- nadstavba administratívnej budovy v sídle 
spoločnosti v Nitre s cieľom vytvorenia pod-
mienok pre premiestnenie pracovných miest 
z Bratislavy do sídla spoločnosti.

Na stavbách rozširujúcich vodárenskú infraštruk-
túru, začatých a ukončených v roku 2012, bolo 
preinvestovaných 2 137 390 €. Okrem dvoch 
stavieb všetky ostatné boli realizované kapacita-
mi odštepných závodov. Išlo o tieto stavby:
- s cieľom zabezpečenia zásobovania kvalitnou 

pitnou vodou:

 Nitrianska Streda – vodovod pre nové 
pripojenia,

- s cieľom zvýšenia pripojenosti na verejnú 
kanalizáciu a na čistenie odpadových vôd:

 Nitra, mestská časť Horné Krškany a No-
vozámocká ul. – kanalizácia pre nové pripo-
jenia,
 Nitra, mestská časť Janíkovce – vybudo-

vanie kanalizačných odbočení,
 Kostolné Kračany – kanalizácia pre nové 

pripojenia,
 ČOV Šamorín -- zabudovanie automati-

zovaných systémov riadenia technolo-
gických procesov (ASRTP),

- rozvoj vodovodu a kanalizácie:

 Levice, lokalita Studená dolina – vodovod
a kanalizácia pre nové pripojenia,
 Nové Zámky, Mederská ulica – vodovod

a kanalizácia pre nové pripojenia. 
Na stavbách, kde bola vykonávaná obnova 
existujúcej infraštruktúry bolo preinvestovaných 
2 476 620 €. Z viacerých akcií uvádzame tieto : 
- rekonštrukcie vodovodnej siete pre od-

stránenie poruchovosti:

 Nitra, Priemyselná ul., Kalvárska ul. – rekon-
štrukcia vodovodu,
 Partizánske – rekonštrukcia vodovodu,
 Štúrovo – rekonštrukcia prívodu vody 

z diaľkovodu,
 Šalgočka – výmena signalizačného kábla 

a NN prípojky na čerpacej stanici vodovod-
ného potrubia, 

- rekonštrukcie kanalizačnej siete pre zníženie 
objemu balastných vôd:

 Veľký Meder, Orechová ul. – rekonštrukcia 
kanalizačného zberača DN1000,
 Pukanec, revitalizácia námestia – rekon-

štrukcia kanalizácie.

V roku 2012 sa začal proces verejného obstaráva-
nia dodávateľov investičných akcií fi nancovaných 
z Operačného programu životné prostredie:  
„ČOV Sever“, „Topoľčianky – dobudovanie kana-
lizácie“, „Kanalizácia a ČOV Sereď“ a „Kanalizácia 
a ČOV Zlaté Moravce“.
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6 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ZA ROK 2012
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