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Vážení akcionári, zákazníci, 

obchodní partneri, kolegovia.

Koniec roka vždy ponúka priestor na komplex-

né bilancovanie. Dovoľujem si Vám predložiť 

Výročnú správu Západoslovenskej vodáren-

skej spoločnosti, a. s., ktorá prezentuje činnosť 

a výsledky spoločnosti za rok 2014, ako aj infor-

muje o rozhodujúcich skutočnostiach ovplyvňu-

júcich vývoj spoločnosti. 

Uvedomujem si, že rok 2014 bol pre Západoslo-

venskú vodárenskú spoločnosť, a. s., a jej zamest-

nancov náročný. Snaha o zvyšovanie kvality 

našich služieb, v kombinácií s klesajúcou spo-

trebou vody a rozsiahlym investičným plánom 

obnovy a rozvoja, si žiadalo prijímanie mnohých 

vážnych rozhodnutí.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 

je stabilnou, modernou a zákaznícky orientova-

nou vodárenskou spoločnosťou vo vlastníctve 

507 miest a obcí. Zabezpečujeme výrobu a ply-

nulú dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd pre viac ako 900 tis. občanov 

v 11 okresoch. Zamestnávame 1 542 zamestnancov 

v 7 odštepných závodoch a poskytujeme svoje 

služby prostredníctvom 5 599 km vodovodného 

potrubia, 1 607 km kanalizačnej siete a 43 čistiarní 

odpadových vôd. Naša spoločnosť patrí k domi-

nantným spoločnostiam v regióne i vodárenskom 

sektore Slovenska. 

V roku 2014 sme dodali našim zákazníkom 

29,9 mil. m3 pitnej vody a odkanalizovali sme 

25,9 mil. m3 odpadovej vody. Výnosy z hos-

podárskej činnosti dosiahli 61,9 mil. €, čo pred-

stavuje medziročný nárast o 0,5 %.

Na každom odštepnom závode sú pre zákaz-

níkov k dispozícií zákaznícke centrá, z ktorých sa 

postupne stávajú strediská skvalitňovania zákaz-

níckych služieb. V roku 2015 pripravujeme ďalšie 

novinky v oblasti elektronickej komunikácie so 

zákazníkmi. Ku koncu roka sme evidovali 192 309 

odberných miest.

Aktivity spoločnosti v oblasti investičnej výstavby 

boli nasmerované do rekonštrukcie a rozšírenia 

vodárenských sústav v súlade s prijatou koncep-

ciou rozvoja. Zrealizovali sme viaceré investičné 

akcie, v celkovej výške 15,3 mil. €. Investujeme 

do moderných technológií s cieľom efektívnejšej 

prevádzky. 

Ako spoločensky zodpovedná firma sa dlhodobo 

podieľame na zvyšovaní povedomia o ochrane 

životného prostredia, ako aj v podpore aktivít sa-

mospráv. Uvedomujeme si, že len spojenie zod-

povednosti, solidarity, kvalitných ľudí a technológií 

nám pomôže udržať si aj naďalej renomé spoľa-

hlivej vodárenskej spoločnosti.

Mojím cieľom, ako aj cieľom vedenia spoločnos-

ti, bolo a bude zabezpečenie spokojnosti zákaz-

níkov a akcionárov, budovanie ekonomickej stabi-

lity spoločnosti a istôt pre zamestnancov, plnenie 

všetkých legislatívnych a obchodných záväzkov 

spoločnosti.

Za výsledky dosiahnuté v roku 2014, by som veľmi 

rád poďakoval všetkým kolegom a spolupra-

covníkom za ich vynaložené úsilie a odvedenú 

prácu. Taktiež by som rád poďakoval všetkým ak-

cionárom, obchodným partnerom a najmä zákaz-

níkom za podporu a prejavenú dôveru.

S úctou 

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

predseda predstavenstva
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Stratégia a ciele spoločnosti

Ciele pre rok 2014:
zabezpečiť bezproblémové zásobovanie zákaz-

níkov kvalitnou pitnou vodou, a tým prispieť 

k zdraviu a zvyšovaniu životnej úrovne oby-

vateľstva, a tiež rozvoju miest a obcí v regióne 

pôsobenia,

v kooperácii s Asociáciou vodárenských 

spoločností zvýšiť počet obyvateľov pripo-

jených na verejnú kanalizáciu v projektoch reali-

zovaných z prostriedkov EÚ využitím masovo-

komunikačných prostriedkov,

pokračovať v uplatňovaní zákazníckej orientá-

cie spoločnosti prostredníctvom uplatňovania 

štandardizácie v oblasti odberateľských zmlúv 

a vybavovania reklamácií,

zabezpečiť vyrovnané hospodárenie a tým do-

statok finančných zdrojov pre realizáciu vyššie 

uvedených cieľov vrátane využitia zdrojov EÚ,

pre zamestnancov spoločnosti zabezpečiť pra-

covné prostredie orientované na zvyšovanie 

kvalifikácie pri uplatňovaní motivačnej mzdovej 

politiky.

Ciele pre rok 2015:
zabezpečiť bezproblémové zásobovanie zákaz-

níkov kvalitnou pitnou vodou, a tým prispieť 

k zdraviu a zvyšovaniu životnej úrovne oby-

vateľstva, a tiež rozvoju miest a obcí v regióne 

pôsobenia,

zvýšiť počet obyvateľov pripojených na verejnú 

kanalizáciu v projektoch realizovaných z pros-

triedkov EÚ,

ukončiť obstarávanie a zabezpečiť realizáciu 

významných investičných projektov v oblasti 

budovania a rekonštrukcie verejnej kanalizácie 

a ČOV, ktoré sú spolufinancované z prostried-

kov EÚ v končiacom programovacom období, 

zabezpečiť prípravu a začať proces obstaráva-

nia investičných projektov podporovaných EÚ 

v programovacom období rokov 2014-2020,

zabezpečiť dostatok finančných zdrojov pre re-

alizáciu vyššie uvedených cieľov vrátane využi-

tia zdrojov EÚ,

pokračovať vo zvyšovaní zákazníckej orientá-

cie spoločnosti najmä v začatých procesoch 

štandardizácie odberateľských zmlúv a vo vyt-

vorení efektívnejšej komunikácie so zákazníkmi 

prostredníctvom inovovanej webovej stránky.

zhodnotiť súčasnú úroveň prevádzkovo-eko-

nomického fungovania ZsVS, a. s., s cieľom 

využiť interný potenciál akciovej spoločnosti 

pre odstraňovanie vnútorných rezerv v orga-

nizácii práce a ekonomickej charakteristike 

spoločnosti,

pre zamestnancov spoločnosti zabezpečiť pra-

covné prostredie orientované na zvyšovanie 

kvalifikácie a prehĺbiť možnosti motivácie pri 

odstraňovaní rezerv,

aktívne sa zúčastňovať na aktivitách Asociá-

cie vodárenských spoločností smerujúcich 

k zlepšovaniu legislatívneho a regulačného 

prostredia pre vodárenské spoločnosti. 

Stratégiou Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., je byť otvorenou, flexibilnou a prosperu-

júcou spoločnosťou, orientovanou na spokojnosť zákazníkov poskytovaním kvalitných vodárenských 

služieb v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.

Pre rok 2014 si spoločnosť stanovila ciele, ktorých dosiahnutie je zdokumentované aj touto výročnou 

správou.
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Základné údaje o spoločnosti

zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľno-

hospodárstvo 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 pôsob-

nosti,

v súvislosti so základným predmetom pod-

nikania: 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 verej-

ných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpa-

dových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť 

v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať 

vývojové, stavebné a montážne, opravárenské 

a servisné, technologické a laboratórne činnos-

ti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne 

aj dodávateľským spôsobom bez územného 

vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať 

pre vlastnú potrebu geodetické a reprogra-

fické práce, revízie vyhradených zariadení, 

vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mecha-

nizačných prostriedkov, obhospodarovanie 

bytového 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 na-

kladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp 

a ich následné čistenie v ČOV, výkonávať čin-

nosť stavebného dozoru s odborným zamera-

ním 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 pre-

vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsa-

hu voľných živností,

výroba priemyselných hnojív a dusíkatých 

zlúčenín, pesticídov a agrochemických produk-

tov,

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,

dokončovacie stavebné práce pri realizácii ex-

teriérov a interiérov,

diagnostika kanalizačných a vodovodných po-

trubí,

nákladná cestná doprava vykonávaná vozid-

lami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla,

správa bytového a nebytového fondu,

prenájom nehnuteľností spojený s posky-

tovaním iných než základných služieb spo-

jených s prenájmom,

reklamné a marketingové služby,

prenájom hnuteľných vecí,

výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej 

vody, chladiacej cirkulačnej vody, deminera-

lizovanej vody a zmäkčenej vody.

V roku 2013 valné zhromaždenie spoločnosti na 

návrh predstavenstva schválilo rozšírenie pred-

metu podnikania tak, aby spoločnosť mohla vyko-

návať aj iné aktivity súvisiace s hlavnými činnosťa-

mi podnikania, ktorými sú zásobovanie pitnou 

vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 

 Obchodné meno Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

 Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60

 Identifikačné číslo 36 550 949

 Deň zápisu do OR 07.01.2003

 Právna forma akciová spoločnosť

 Akcionári k 31.12.2014 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 02.12.2002 podľa § 56 - 75 

a § 154 - 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Z.z. o podmienkach prevodu ma-

jetku 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 pod-

niku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, so sídlom Trnavská 32 Bratislava, IČO: 00156779.

Predmet podnikania - základné činnosti:



7Výročná správa 2014

Štatutárne orgány spoločnosti

predstavenstvo
 predseda predstavenstva Ing. Zsolt Lukáč (od 06.03.2014)

  Ing. Ján Podmanický (do 05.03.2014)

 podpredseda predstavenstva  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. (od 06.03.2014)

  Ing. Zsolt Lukáč (do 05.03.2014)

 člen predstavenstva Ing. Miroslav Habara

  Ing. Martin Tomčányi

  Ing. Štefan Mišák

  Ing. Peter Baláž (od 18.03.2014)

  Mgr. Ľuboš Kolárik (od 18.03.2014)

  Ing. Ján Podmanický (od 06.03.2014 do 17.03.2014)

  Ing. Jozef Tarič (do 17.03.2014)

dozorná rada
 predseda dozornej rady Ing. Štefan Štefek 

 podpredseda dozornej rady  Ing. Gejza Pischinger 

 člen dozornej rady JUDr. Dana Petríková

  Ing. Vladimír Bakoš

  JUDr. Eva Benčeková 

  Ing. Marián Borza

  Ing. Jozef Flimel 

  Ing. Igor Gál

  Ladislav Gódány 

  Július Horváth

  Klára Horváthová

  JUDr. Zoltán Hájos 

  Štefan Jancsó 

  Imrich Kováč

  Milan Krošlák 

  Ľubomír Lőrincz 

  Ing. Ján Lőwy 

  Mgr. Ladislav Maťašovský 

  Juraj Mesko

  Michal Srnec

  Ing. Iveta Randziaková (od 19.06.2014)

  Ing. Peter Baláž (do 17.03.2014)
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Organizačná štruktúra spoločnosti

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Technicko - investičný

riaditeľ
Výrobný riaditeľ

Obchodno-ekonomický

riaditeľ

Dozorná rada

Odd. dopravy

OZ Dunajská 

Streda

OZ Galanta

OZ Komárno

OZ Levice

OZ Nitra

OZ Nové Zámky

OZ Topoľčany

Oddelenie

interného auditu

Oddelenie

BOZP a OPP

Oddelenie krízo-

vého riadenia

Odd. rozvoja

ľudských zdrojov

Odd. miezd

Oddelenie

projektových 

činností

Oddelenie

ochrany život-

ného prostrediaOddelenie

rozvoja

Oddelenie

starostlivosti 

o HIM

Pracovisko Bratislava

Pracovisko D. Streda

Pracovisko Levice

Pracovisko Nitra

Pracovisko N. Zámky

Pracovisko Šaľa

Pracovisko Topoľčany

Oddelenie výrob-

no-technické

VPS Topoľčany

VPS Jelka

VPS N. Zámky

Odd. pitnej vody

Odd. odpad. vody

Oddelenie

hydrogeológie

Odd. fakturácie

Odd. saldokonta

Odd. odpočtov

Útvar finančného 

účtovníctva 

Útvar zákazníckych 

centier

Útvar informatiky

Útvar štatistiky a MIS

Útvar plánovania, 

kontrolingu 

a financovania 

Útvar evidencie 

majetku, registratúry 

a správy budov

Sekretariát

generálneho 

riaditeľa a od-

borných riaditeľov

Útvar rozvoja

ľudských zdrojov

a miezd

Útvar verejného 

obstarávania

Útvar právny

Útvar interného 

auditu, BOZP a 

OPP a krízového

riadenia

Útvar

chemicko-

technologickej 

a laboratórnej 

činnosti

Útvar rozvoja 

a projektových 

činností

Útvar realizácie 

investícií 

Útvar prípravy 

investícií 

Útvar technickej 

evidencie 

majetku

Útvar prevádzky

diaľkových 

vodovodov

Útvar pitnej vody 

a odpadovej vody 

Útvar služieb

Útvar energetiky

Útvar dispečingu
Útvar odbytu

Pracovisko D. Streda

Pracovisko Galanta

Pracovisko Komárno

Pracovisko Levice

Pracovisko Nitra

Pracovisko N. Zámky

Pracovisko Topoľčany
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Organizačná štruktúra odštepného závodu

Útvar výrobno-tech-

nického dispečingu

Útvar účtovníctva,

plánovania a hospodár-

skych informácii

Útvar 

technicko-prevádzkovej 

činnosti

Útvar 

hospodárskej správy

Výrobno-prevádzkové 

stredisko

Stredisko dopravy

Vedúci a riaditeľ OZ

Úsek vedúceho

a riaditeľa OZ

Úsek 

výrobno-technický

Úsek

ekonomický
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OZ

Topoľčany

OZ

Nitra

OZ

Galanta OZ

LeviceOZ

Nové Zámky

OZ

Komárno

OZ

Dunajská

Streda

 Generálny riaditeľ Ing. Ján Podmanický

 Výrobný riaditeľ Ing. Juraj Gajdošík

 Technicko-investičný riaditeľ Ing. Marek Buranský

 Obchodno-ekonomický riaditeľ Ing. Dalibor Ciglan

 Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4,

  Nitra 949 60

 Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 1 542

Vodovody a stokové siete
OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 840 063

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 785 376

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 93,49

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 5 599,46

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 1 267,46

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 191 163

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. ZsVS, a. s. 34

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 512 507

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke ZsVS, a. s. 412 927

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 80,57

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 1 607,14

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 328,5

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 57 556

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 36

Čistiarne odpadových vôd
Počet čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti 43

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 28

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 15

Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 17

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 16

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1

Rozloha územia pôsobnosti 

ZsVS, a. s., tvorí

z rozlohy Slovenska

17,9 %

Územná pôsobnosť a odštepné závody
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Územná pôsobnosť a odštepné závody

Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 104 837

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 94 602

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 90,24

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 550,32

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 133,31

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 23 411

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 43

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 75 583

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 54 478

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 72,08

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 328,97

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 124,95

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 11 337

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 34

Čistiarne odpadových vôd

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 8

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 6

 z toho 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

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Ing. Ladislav Sebö

 Sídlo Kračanská cesta 1233

  Dunajská Streda 929 01

závod

Dunajská Streda
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 133 261

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 129 233

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 96,98

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 724,99

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 107,52

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 31 594

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 44

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 93 646

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 77 317

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 82,56

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 388,28

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 28,18

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 13 660

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 35

Čistiarne odpadových vôd

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 10

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 6

 z toho 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

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Ing. Ľubomír Fraňo

 Sídlo P. Pazmánya 4

  Šaľa 927 01

závod

Galanta

Územná pôsobnosť a odštepné závody
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Územná pôsobnosť a odštepné závody

Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 39 836

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 30 612

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 76,85

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 290,48

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 124,45

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 10 880

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 37

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 16 211

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 3 254

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 20,07

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 23,56

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 11,47

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 571

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 24

Čistiarne odpadových vôd

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 2

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 2

 z toho 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

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Martin Dananai

 Sídlo Ul. Thalyho 2

  Komárno 945 01

závod

Komárno
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 102 050

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 96 602

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 94,54

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 750,85

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 233,10

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 22 977

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 31

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 59 629

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 50 290

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 83,71

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 185,46

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 35,60

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 4 656

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 25

Čistiarne odpadových vôd

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 8

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 7

 z toho 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

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúca a riaditeľka Ing. Zuzana Trnková

 Sídlo Ludanská 4

  Levice 934 01

závod

Levice

Územná pôsobnosť a odštepné závody
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Územná pôsobnosť a odštepné závody

Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 175 968

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 161 410

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 91,73

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 1 196,90

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 193,19

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 36 119

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 30

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 114 099

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 96 410

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 84,50

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 357,38

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 66,52

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 12 767

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 36

Čistiarne odpadových vôd

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 6

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3

 z toho 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

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1

 Poverená výkonom funkcie

 vedúceho a riaditeľa Margita Kršáková

 Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4

  Nitra 949 60

závod

Nitra
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 138 255

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 128 053

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 92,62

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 857,29

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 269,76

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 33 640

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 39

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 76 563

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 59 245

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 77,38

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 169,47

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 47,08

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 7 431

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 44

Čistiarne odpadových vôd

Počet čistiarní odpadových vôd v správe OZ 5

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 3

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 2

Počet ČOV v majetku obcí, ktoré zmluvne prevádzkujeme 2

 z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 2

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Martin Dananai

 Sídlo Ľanová 17

  Nové Zámky 940 01

závod

Nové Zámky

Územná pôsobnosť a odštepné závody
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Územná pôsobnosť a odštepné závody

Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 145 856

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 144 864

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 99,32

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 785,89

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 206,14

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 32 542

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 41

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 76 776

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 71 933

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 93,69

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 154,03

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 14,71

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 7 134

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

 z toho 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

 z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 0

 Vedúci a riaditeľ Ing. Milan Šútora

 Sídlo Tovarnícka 2208

  Topoľčany 955 55

závod

Topoľčany
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Ľudské zdroje

K 31. decembru 2014 bol priemerný evidenčný 

prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti 

1 542. 

V priebehu roka 2014 bolo uzatvorených 143 

nových pracovných pomerov a pracovný pomer 

ukončilo 121 zamestnancov, z ktorých 49 odišlo 

do starobného dôchodku. Spoločnosť uzatvorila 

31 dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-

covného pomeru.

Vo vekovej štruktúre zamestnancov spoločnosti 

neboli zaznamenané oproti predchádzajúcim ro-

kom výrazné zmeny.

Cieľom riadenia ľudských zdrojov v ZsVS, a. s., je 

najmä vytvárať a zavádzať do praxe nástroje, ktoré 

podporujú a prispievajú k napĺňaniu vízie, posla-

nia a strategických cieľov spoločnosti, a zároveň 

využívajú potenciál jej zamestnancov.

Pri napĺňaní personálnej politiky dôsledne dbáme 

na dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí.

V oblasti odmeňovania sa spoločnosť zamerala 

na finalizáciu koncepčných návrhov s cieľom ze-

fektívniť procesy variabilného odmeňovania. Tie-

to nástroje zabezpečia dosiahnutie strategických 

cieľov spoločnosti, ale i individuálnych výkon-

nostných cieľov.

Významnou úlohou v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov je proces vzdelávania zamestnancov 

a ich osobnostný rast. Vysokokvalifikovaní 

zamestnanci sú kľúčom k úspechu spoločnosti, 

a preto spoločnosť neustále investuje do vzdeláva-

nia zamestnancov, vďaka ktorému má každý 

príležitosť zvyšovať si svoje odborné vedomosti 

pre konkrétnu pracovnú pozíciu. 

Aj v roku 2014 sa zamestnanci vzdelávali na 

rôznych interných školeniach. Išlo najmä o pre-

zentácie, praktické cvičenia v prípade využíva-

nia softvérových prostriedkov a diskusie o pra-

covných postupoch. Práve tá posledná forma 

vzdelávania sa veľmi osvedčila pri implementácii 

nových pracovných postupov. Odbornou dis-

kusiou v menších kolektívoch o zavádzaných 

postupoch do praxe sa darí vyriešiť otázky výrob-

no-prevádzkového charakteru a rozšíriť vedo-

mosti zamerané na interné predpisy, čo vedie 

k zvýšeniu efektivity a kvality vykonanej práce.

Okrem zvyšovania odborných znalostí sme v os-

tatných rokoch venovali pozornosť aj zvyšovaniu 

komunikačných zručností zamestnancov pracu-

júcich v oblasti priamej komunikácie so zákaz-

níkmi alebo pri vedení interných kolektívov. Takto 

bolo preškolených 50 zamestnancov.

Samozrejmosťou je pravidelné preškoľovanie 

zamestnancov v oblasti BOZP na všetkých ria-

diacich stupňoch. V roku 2014 sa preškolilo 336 

zamestnancov.

Spoločnosť poskytuje zamestnancom širokú šká-

lu benefitov a zamestnaneckých výhod. Značnú 

časť výhod majú zamestnanci garantovanú 

v podnikovej kolektívnej zmluve.

V oblasti starostlivosti o zamestnancov spoločnosť 

naďalej venovala osobitnú pozornosť zvyšova-

niu kvality zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

o zamestnancov. 
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Ľudské zdroje

V roku 2014 spoločnosť poskytovala zamestnan-

com : 

stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu na 

stravovanie,

lekársku starostlivosť vrátane preventívnych 

očkovaní proti hepatitíde typu A, kliešťovej en-

cefalitíde,

príspevok zamestnávateľa na doplnkové 

dôchodkové sporenie zamestnancov. Príspe-

vok zamestnávateľa na doplnkové dôchod-

kové sporenie bolo možné uzatvoriť s jednou 

z troch doplnkových dôchodkových spoločnos-

tí, a to ING Tatry-Sympatia d.d.s., a. s., Doplnková 

dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., AXA 

d.d.s., a. s.,

sociálnu výpomoc zamestnancom a ich rodin-

ným príslušníkom v mimoriadnych životných 

situáciách,

finančnú odmenu, pri pracovných a životných 

jubileách. V roku 2014 spoločnosť poskytla fi-

nančnú odmenu 268 zamestnanom pri príleži-

tosti pracovného výročia a 97 zamestnancom 

pri príležitosti životného jubilea.

V rámci pracovných výročí (za 10 a každých 

ďalších 5 rokov pracovného pomeru) sme pos-

kytli 172 zamestnanom finančnú odmenu. Pri 

príležitosti životných výročí (50 rokov veku a 60 

rokov veku) sme odmenili 85 zamestnancov.

V roku 2014 odišlo do starobného dôchodku 49 

zamestnancov. 

Spoločnosť aj v roku 2014 podporila aktivity svo-

jich zamestnancov v oblasti zvyšovania kvalifiká-

cie. Popri zamestnaní študuje 5 zamestnancov 

spoločnosti.

Veková štruktúra žien

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Veková štruktúra mužov
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Úplné stredné vzdelanie (vyučenie s maturitou)

Stredné odborné vzdelanie bez maturity

Úplné stredné všeobecné (gymnázium)

Vysokoškolské vzdelanie

Vyššie vzdelanie (inštitúty a bakalári)

Vedecké vzdelanie

4 % 

38 %

 

29 % 

11 %
 

3 % 

2 % 

11 % 1 %
 

1 % 
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Výsledky hospodárenia v číslach

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 

dosiahla v roku 2014 hospodársky výsledok pred 

zaúčtovaním dane vo výške 341 tis. €. Po zúčto-

vaní dane splatnej a dane odloženej vykázala 

spoločnosť zisk po zdanení 6 429,21 €. Pomerne 

vysoká odložená daň bola spôsobená vý-

znamným rozdielom medzi objemom účtovných 

a daňových odpisov.

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 nárast celkových 

výnosov oproti predchádzajúcemu roku o 0,5 %, 

a aj pri náraste celkových nákladov o 2,2 % do-

siahla kladný hospodársky výsledok. Primárnym 

zdrojom výnosov spoločnosti sú výnosy za 

dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie 

odpadových vôd, ktoré v roku 2014 predstavo-

vali až 85,8 % z celkových výnosov. Výnosy za 

dodávku pitnej vody medziročne poklesli, a to 

i napriek nárastu jednotkovej ceny vodného 

o 2 % od júla 2014, najmä z dôvodu medzi-

ročného poklesu objemu dodanej pitnej vody 

o 1,8 %. Výnosy za odvedenie a čistenie odpa-

dových vôd vzrástli, pri náraste jednotkovej ceny 

stočného o 3 %, platné rozhodnutím Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 0133/2014/V zo 

dňa 2.7. 2014 od júla 2014, pričom celkový ob-

jem odvedenej vody poklesol o 1 % aj napriek 

budovaniu nových kanalizačných sietí v rámci 

programov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. 

Zníženiu realizovaných objemov vôd nezabráni-

lo ani zvýšenie počtu domácností pripojených 

na verejnú kanalizáciu. Tak ako po iné roky, aj 

v roku 2014 pretrvával dlhodobý trend poklesu 

objemu realizovaných vôd, ktorý je spôsobený 

súborom mnohých faktorov, napr. zmenou život-

ného štýlu obyvateľov regiónu – dochádzaním za 

prácou mimo bydliska, vybavením domácností 

modernými vodoinštalačnými zariadeniami s níz-

kou spotrebou energií a vody, nižšou ekonomic-

kou výkonnosťou regiónu, zánikom mnohých 

na vodu náročných výrobných prevádzok (kon-

zervárne, mliekarne, mäso-spracujúci priemysel) 

a stagnujúcim ekonomickým prostredím.

Návrh na použitie zisku
Spoločnosť vykázala za rok 2014 zisk po zdanení 

vo výške 6 429,21 €.

Návrh na použitie zisku:

Prídel do rezervného fondu 10%: 643 €

Krytie neuhradenej straty

minulých rokov: 5 786,21 €

2010  625

2011  2 057

2012  246

2013  786

2014 6

Hospodársky výsledok po zdanení v tis. €
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Výsledky hospodárenia v číslach
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Výsledky hospodárenia v číslach

5
 9

5
4 

5
 7

0
7 

5
 7

6
8 

6
 1

7
2

 

6
 1

0
5 

0

1 200

2 400

3 600

4 800

6 000

2010 2011 2012 2013 2014

5
 6

2
6 

6
 2

19
 

6
 4

8
4 

7
 0

5
0 

5
 7

2
8 

0

1 400

2 800

4 200

5 600

7 000

2010 2011 2012 2013 2014

 2
 8

14
 

2
 5

2
9 

2
 5

2
4 

2
 7

0
5 

2
 6

7
8 

0

600

1 200

1 800

2 400

3 000

2010 2011 2012 2013 2014

19
 3

7
9

 

19
 5

0
1 

2
0

 0
6

7 

2
0

 9
4

7 

2
2

 5
19

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014

15
 1

9
7

 

16
 8

6
8 

17
 5

0
6

 

17
 6

4
9

 

17
 5

9
8

 

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2010 2011 2012 2013 2014

Spotreba materiálu v tis. €

Spotreba energie v tis. €

Opravy a údržba dodávateľským spôsobom v tis. €

Osobné náklady v tis. €

Odpisy v tis. €



24 Výročná správa 2014

Základom majetku spoločnosti je dlhodobý hmot-

ný majetok - vodárenský, ktorý predstavuje 92,8 % 

z celkovej hodnoty majetku. 

Vodárenský majetok zahrňuje vodovody, kana-

lizácie, čistiarne odpadových vôd a vodárenský 

hnuteľný majetok.

Názov 2014
% z celkového 

obstarania

Automobily (nákladné, osobné vrátane príslušenstva*) 333 630 17 %

Čerpadlá a miešadlá (voda, kanál, dávkovacie zariadenia) 220 714 11 %

Hardvérové a softvérové vybavenie 581 983 29 %

Laboratórne prístroje 131 463 6 %

Meracie a regulačné prístroje 191 969 9 % 

Ostatný majetok 566 268 28 %

SPOLU 2 026 027 100 %

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

Napriek poklesu netto hodnoty dlhodobého ma-

jetku z dôvodu odpisovania jeho obstaráva-

cia hodnota v roku 2014 medziročne narástla 

z dôvodu zaradenia nového majetku do používa-

nia, a to najmä verejných kanalizácií, alebo 

zúčtovaním obnovy existujúceho majetku, na-

jmä verejných vodovodov. Spoločnosť obstarala 

hnuteľný majetok v celkovej výške 3 269 829 €. 

Majetok obstaraný formou finančného leasingu 

činil 1 243 802 €. 

Obnova hnuteľného majetku bola zameraná naj-

mä na obnovu vozového parku nákupom staveb-

ných mechanizmov, nákladných vozidiel ako sú 

saco-kanalizačné vozidlá, nákladné vozidlá, malé 

nákladné vozidlá na obnovu parku osobných 

vozidiel. 

Štruktúra majetku v rokoch 2010 - 2014 v tis. €.

Stav majetku

0 70 140 210 280 350 420 490

2010

2011

2012

2013

2014

 
ostatný majetok pozemky vodárenský majetok spolu
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Spoločnosť, tak ako každoročne, podstatnú časť 

svojich kapacít používa na plynulé zásobovanie 

obyvateľstva pitnou vodou, odvádzanie a násled-

né čistenie odpadových vôd. Neustálou cyklickou 

a necyklickou údržbou, havarijnou a opraváren-

skou činnosťou udržiavali zamestnanci spoločnos-

ti vlastný i cudzí majetok v prevádzkyschopnom 

stave.

V roku 2014 spoločnosť zaznamenala pokles 

porúch na vodohospodárskych objektoch v po-

rovnaní s rokom 2013. Najčastejšou činnosťou 

bolo odstraňovanie porúch na vodovodnej 

a kanalizačnej sieti, ako i opravy technologických 

a elektrických zariadení. Celkovo bolo na vodo-

hospodárskych objektoch odstránených 6 613 

porúch, vo finančnom objeme viac ako 1 713 tis. €. 

Počet porúch

Opravy a údržba

Stav majetku

2 649 

3 964   

 

   0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

vodovod kanalizácia

Na údržbu majetku realizovanú vlastnými zamest-

nancami bolo vynaložených 10 144 tis. €. Nárast 

hodnoty v porovnaní s rokom 2013 je z dôvodu 

spresnenia evidencie priamych materiálových 

a osobných nákladov. V rámci údržby sa vykonáva-

li činnosti údržby na zariadeniach vodovodov 

a kanalizácií, výmeny vodomerov, čistenie a dezin-

fekcia vodojemov, maliarske a natieračské práce, 

opravy oplotení, údržba areálov a objektov, zaria-

dení a strojového parku. 

Najviac opráv, ako aj údržby, bolo vykonaných 

na vodovodných sieťach, ktoré sú v mnohých 

lokalitách už značne opotrebované a potrebujú 

nevyhnutnú obnovu. 

Pre rok 2014 bol plán opráv stanovený na základe 

potreby ZsVS, a. s., zabezpečiť prevádzkyschop-

nosť dlhodobého majetku spoločnosti v súlade 

s legislatívnym rámcom stanoveným zákonom 

č.  442/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 262/2010. 

Výška plánu opráv dodávateľským spôsobom pred-

stavovala sumu 2 700 tis. €. Plnenie plánu opráv 

bolo zamerané najmä na zabezpečenie prevádz-

kyschopnosti a bezpečnosti vodárenských sietí,

strojov, prístrojov, zariadení a nehnuteľností.

V bežnom roku predstavoval tento náklad objem 

2 678 tis. €. 

Najväčší podiel opráv realizovaných dodá-

vateľským spôsobom predstavujú opravy 

technológií a periodické revízie vyhradených 

technických zariadení, ktoré musia vykonávať cer-

tifikované subjekty. 

Podiel opráv realizovaný dodávateľským 

spôsobom na vodovodných a kanalizačných 

sieťach je zanedbateľný, nakoľko opravy zabez-

pečujú prevádzky vlastnými zamestnancami 

a veľké rekonštrukčné práce s charakterom ob-

novy sú zabezpečované v rámci investičného 

plánu spoločnosti.



26 Výročná správa 2014

Pre obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 boli rozhod-

nutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 0072/2014/V zo dňa 18. 11. 2013, v súlade s vy-

hláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 195/2013 Z. z., schválené maximálne ceny vod-

ného a stočného pre Západoslovenskú vodáren-

skú spoločnosť, a. s., nasledovne (v tabuľke je uve-

dené zvýšenie oproti roku 2013):

Na základe § 44 zákona č. 250/2012 Z. z o regulácii 

v sieťových odvetviach toto cenové rozhodnutie 

malo platiť aj na ďalšie roky regulácie, t.j. na roky 

2015 a 2016. Uvedené ceny zohľadňovali náklady 

na prevádzku verejných vodovodov na báze roku 

2010.

Naša spoločnosť požiadala o zmenu tohto 

rozhodnutia v dôsledku výraznej zmeny ekono-

mických parametrov, najmä nákladov na spotrebu 

materiálu, spotrebu energií a dodávateľské opravy 

z dôvodu nárastu počtu porúch na vodovodnej 

a kanalizačnej sieti. Ďalej došlo k nárastu nákladov 

v dôsledku rozšírenia vodárenskej siete ukončením 

investičných projektov a nárastu vstupných cien, 

ako aj spotreby energií.

Po preskúmaní nášho návrhu vydal Úrad pre re-

guláciu sieťových odvetví dňa 2. 7. 2014 rozhod-

nutie č. 0133/2014/V, ktorým zmenil maximálne 

ceny vodného a stočného na obdobie do 31. de-

cembra 2014, ako aj na ďalšie roky, t.j. 2015 a 2016 

nasledovne:

Na výšku vodného a stočného negatívne vplý-

vajú poklesy objemov vôd, nárast odberných 

miest s nízkych alebo nulovým odberom, čo vedie 

k sústavnému narastaniu cien vodného a stoč-

ného pri prepočte na volumetrickú jednotku (m3). 

Odstránenie tohto problému by prinieslo zavede-

nie fixnej časti tarify. 

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch je zná-

zornený vývoj cien vodného a stočného, ako aj 

prehľad realizovaných objemov vôd a tržieb:

Maximálna cena platná od 1.1.2014 do 2.7.2014 za cena bez DPH % zvýšenia

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0590 €/m3 + 0,09 %

výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 €/m3 + 0,12 %

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8289 €/m3 + 0,04 %

Maximálna cena platná od 3.7.2014 do 31.12.2014 za cena bez DPH % zvýšenia

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 €/m3 + 2 %

výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 €/m3 + 0 %

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8538 €/m3 + 3 %

Cenová politika

Rok
Objem vody fakturovanej

v tis. m3

Tržby za vodu fakturovanú

v tis. €

Priemerná cena vodného 

v €/m3

2010 31 263 30 492 0,9753

2011 31 090 30 634 0,9853

2012 31 345 32 569 1,0391

2013 30 401 31 813 1,0464

2014 29 854 31 496 1,0550

Vývoj priemerných cien vodného
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Cenová politika

Vývoj vodného - objemy, tržby, cena

Vývoj stočného - objemy, tržby, cena

Objem vody fakturovanej v tis. m3 Tržby za vodu fakturovanú v tis. €  Priemerná cena vodného v €/m3  
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Rok
Objem vody odkana-

lizovanej v tis. m3

Tržby za vodu odkana-

lizovanú v tis. €

Priemerná cena stočného

v €/m3

2010 26 255 20 146 0,7673

2011 26 442 20 833 0,7879

2012 26 659 22 061 0,8275

2013 26 212 21 635 0,8254

2014 25 959 21 702 0,8360

Vývoj priemerných cien stočného
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Zákaznícka orientácia

V roku 2014 spoločnosť naďalej sústreďovala 

svoju pozornosť na neustále skvalitňovanie nas-

tavených procesov s cieľom priblíženia sa k potre-

bám zákazníkov. Spoločnosť realizuje zákaznícku 

komunikáciu prostredníctvom útvaru zákaz-

níckych centier a útvaru odbytu.

Útvar zákazníckych centier poskytuje zákazní-

kom služby v 7 zákazníckych centrách a v 1 zákaz-

níckej kancelárii, ktoré sú zriadené 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 01 Nitra

 Nábrežie za hydrocentrálou 4,

 a Zákaznícka kancelária

 na Mestskom úrade Nitra

 Štefánikova trieda 60

Nové Zámky 940 01 Nové Zámky

 Ľanová 17

Topoľčany 955 55 Topoľčany

 Tovarnícka 2208

Zákaznícke centrá sú miestami priameho kontak-

tu so zákazníkmi a ich úlohou je profesionálne 

poskytovať komplexné služby a adekvátne in-

formácie. Na týchto miestach môžu zákazníci 

uzatvoriť zmluvy alebo požiadať o ich aktuali-

záciu (napríklad pri zmene vlastníckych práv 

k nehnuteľnosti a pod.). Zároveň tu môžu osobne 

predkladať svoje požiadavky a pripomienky, ktoré 

súvisia s realizáciou platieb, fakturáciou, s posky-

tovaním služieb súvisiacich najmä s dodávaním 

pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzaním 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou, prípadne 

iných služieb poskytovaných spoločnosťou. Zákaz-

nícke centrá poskytujú služby zákazníkom počas 

jednotne upravených stránkových hodín. 

Útvar odbytu zabezpečuje obslužné činnosti, 

ako sú odčítanie meradiel, fakturácia a služby sal-

dokonta. 

Spoločnosť využila všetky dostupné prostriedky 

k zvýšeniu pozitívneho vnímania spoločnosti 

širokou verejnosťou, našimi zákazníkmi a ak-

cionármi. Renovácia priestorov zákazníckych 

centier, zavádzanie nových foriem komunikácie 

so zákazníkmi, iniciovanie stretnutí so zákazníkmi 

a miestnymi samosprávami za účelom informo-

vanosti boli kroky, ktoré k tomu vo veľkej miere 

prispeli. 

Spoločnosť v roku 2014 zabezpečovala dodávku 

pitnej vody pre 192 309 odberných miest. Me-

dziročný nárast dosiahol 2 972 odberných miest, 

čo predstavuje nárast o 1,6 %. Zvýšenie počtu 

odberných miest o 552 pre dodávku pitnej vody 

spôsobilo aj zahájenie prevádzky verejných 

vodovodov v nových obciach a to: Bellova Ves + 

5 OM (OZ Dunajská Streda), Šrobárová + 68 OM 

(OZ Komárno), Kamenín + 280 OM (OZ Nové 

Zámky), Ardanovce + 54 OM, Svrbice + 52 OM, Šal-

govce + 93 OM (všetky tri obce OZ Topoľčany). 

Zároveň v roku 2014 zabezpečovala spoločnosť 

odkanalizovanie odpadových vôd pre 58 781 

odberných miest. Medziročný nárast dosiahol 

3 549 odberných miest, čo predstavuje nárast 

o 6,0 %. Významný podiel na náraste má budo-

vanie kanalizačných prípojok na verejnej kana-

lizácii, z ktorých podstatná časť bola financovaná 

z fondov Európskej únie a motivácia odberateľov 

prostredníctvom „Akčného plánu“ na zvýšenie 

pripojenosti domácností na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu. Najvyšší počet nových od-

berných miest pre odkanalizovanie odpadových 

vôd bolo na odštepnom závode Nitra, kde pribud-

lo 1 321 nových odberných miest, čo je 37,2 % 

z celkového počtu nových odberných miest a to 

hlavne v rámci akcie „Dobudovanie kanalizačnej 

siete Nitra“.

Pozitívnym faktom bol pokles nulových odberov 

pri celkovom náraste odberných miest na odštep-

nom závode Galanta, Nové Zámky a Komárno. 

Opačná situácia bola na odštepných závodoch 

Levice, Nitra, Topoľčany, kde napriek nárastu 

celkového počtu odberných miest narástol aj 

počet odberných miest s nulovým odberom.

Odberné miesta s nulovým odberom, odberné 

miesta s nízkym odberom (do 30 m3), ako aj odber-

né miesta, ktoré odberatelia na verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu nepripojili, majú značný 

vplyv na výšku ceny vodného ako aj stočného. 

Pre tieto odberné miesta sú služby dodávky vody 

a odvádzania a čistenia odpadových vôd prip-

ravené, náklady sú vynaložené, ale služby a teda 

aj výnosy sa nezrealizujú. Takýto stav vytvára ne-

dostatočné krytie nákladov a časom vedie k zby-

točnému zvyšovaniu ceny. 
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Zákaznícka orientácia

 
Nárast odberných miest dodávky 

pitnej vody 

Nárast odberných miest odkana-

lizovania odpadovej vody

Odštepný závod
% z celkového 

nárastu

% z celkového 

nárastu

OZ Dunajská Streda 533 18 % 862 24 %

OZ Galanta 524 18 % 700 20 %

OZ Komárno 148 5 % 37 1 %

OZ Levice 127 4 % 241 7 %

OZ Nitra 620 21 % 1 321 37 %

OZ Nové Zámky 561 19 % 227 6 %

OZ Topoľčany 459 15 % 161 5 %

ZsVS, a. s., spolu 2 972  3 549  

Je dôležité, aby sa zákazníci na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu pripojili a služby plne využíva-

li. Okrem iného tým prispievajú aj k cenovej stabi-

lite. Preto spoločnosť pre neoprávnený odber vody 

z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie vy-

hlásila „Generálny pardon ZsVS, a. s.“, ktorého 

primárnym účelom bolo zlegalizovanie neo-

právnených odberateľov pitnej vody a pro-

ducentov odpadových vôd a uzatvoriť s nimi 

písomný zmluvný vzťah. Súčasne podporila 

zvýšenie pripojenosti na verejný vodovod a verej-

nú kanalizáciu vo vybraných lokalitách pôsobnos-

ti ZsVS, a. s., formou finančných úľav.

V nižšie uvedenej tabuľke je zdokumentovaný 

nárast odberných miest pre dodávku pitnej 

vody a odkanalizovanej vody podľa jednotlivých 

odštepných závodov.

Prehľad počtu odberných miest vodného a stoč-

ného podľa jednotlivých odštepných závodov pre 

domácnosti a ostatných odberateľov k 31. 12. 2014 

je uvedený v prehľadovej tabuľke.

Odštepný závod

Počet OM podľa dodávky

pitnej vody

Počet OM podľa odvedenia

odpadovej vody

domácnosti ostatní spolu podiel domácnosti ostatní spolu podiel

OZ Dunajská Streda 21 458 1 850 23 308 12 % 9 197 1 159 10 356 18 %

OZ Galanta 29 242 2 309 31 551 16 % 12 365 1 250 13 615 23 %

OZ Komárno 10 863 719 11 582 6 % 726 139 865 1 %

OZ Levice 20 945 1 921 22 866 12 % 4 244 883 5 127 9 %

OZ Nitra 33 364 2 815 36 179 19 % 12 402 1 530 13 932 24 %

OZ Nové Zámky 32 270 2 691 34 961 18 % 7 012 1 279 8 291 14 %

OZ Topoľčany 28 975 2 882 31 857 17 % 5 445 1 150 6 595 11 %

Diaľkovody 0 5 5 0 % 0 0 0 %

ZsVS, a. s., spolu 177 117 15 192 192 309 1 51 391 7 390 58 781 1
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Okresné stavebné bytové družstvo Nitra,

Bytkomfort, s. r. o. Nové Zámky,

Službyt Nitra, s. r. o.,

SI Teplo, s. r. o., Bratislava,

Novozámocké bytové družstvo, Nové Zámky,

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s., Nitra,

Okresné stavebné bytové družstvo Levice,

 TOMA, s. r. o., Topoľčany,

 Stavebné bytové družstvo Topoľčany,

BYTTHERM, s. r. o., Bánovce nad Bebravou,

 Stavebné bytové družstvo Šaľa,

Mestské služby Nitra,

Okresné stavebné bytové družstvo Dunajská 

Streda,

 AGRO TAMI, a. s., Nitra,

 Stavebné bytové družstvo Partizánske,

 HYZA, a. s., Topoľčany,

 Enerbyt, s. r. o., Štúrovo,

 Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku 

a infraštruktúry,

 Správa majetku mesta, n.o., Partizánske,

BYSPRAV, spol. s r.o., Galanta,

SOUTHERM, s. r. o., Dunajská Streda,

 Stavebné bytové družstvo Sereď,

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou,

MPBH Šamorín, s. r. o.,

SLUŽBYT LEVICE, spol. s r.o.,

 De Miclén, a. s., Bratislava,

LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Levice,

VODA PARTIZÁNSKE, s. r. o.,

SOUTHERM SPRÁVA, s. r. o., Dunajská Streda,

Mesto Levice.

Odberatelia podľa fakturovaného objemu 

Zákaznícka orientácia
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Výroba a distribúcia
pitnej vody



33Výročná správa 2014

Zásobovanie pitnou vodou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., 

zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou 

vodou v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, 

Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľča-

ny, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a v časti 

okresu Komárno.

V roku 2014 spoločnosť prevádzkovala 5 599 km

vodovodnej siete, z toho 1 267 km na základe 

zmluvy o prevádzkovaní. Pitná voda sa odoberá 

zo 145 podzemných vodárenských zdrojov. Naj-

viac vody sa ročne vyrobí vo veľkokapacitných 

vodárenských zdrojoch, ktoré spravuje útvar 

prevádzky diaľkových vodovodov (ďalej len 

„ÚPDV”). Sú to vodné zdroje - studne v Jelke, 

Gabčíkove, Timoradzi a 5 prameňov v oblas-

ti Bánoviec nad Bebravou. ÚPDV sa prostred-

níctvom svojich stredísk podieľal na celkovom 

objeme vody vyrobenej a určenej k realizácií 

v rámci celej ZsVS, a. s., 73 %. Z celkovej dĺžky 

vodovodnej siete tvorí sieť diaľkových vodovodov 

443 km.

Sústava diaľkových vodovodov je určená na výro-

bu a dodávku vody pre 7 odštepných závodov 

(OZ Dunajská Streda, OZ Galanta, OZ Komárno, OZ 

Levice, OZ Nitra, OZ Nové Zámky a OZ Topoľča-

ny), ktoré zabezpečujú distribúciu pitnej vody do 

jedenástich okresov, v rámci svojej regionálnej 

pôsobnosti. 

Studne:

Názov VZ
Počet

studní

Celková výdatnosť

Q = l.s-1

Jelka 7 727,5 (700,0 *)

Gabčíkovo 13 1 040,0

Timoradza 8 135,0

* povolený odber

Pramene:

Názov prameňa - lokalita
Celková výdatnosť 

Q = l.s-1 (min. – max.)

Pri Mlyne – Čierna Lehota 6,0 – 220,0

Pri Moste – Slatina n. Bebr. 38,0 – 664,0

Pri Mlyne – Slatina n. Bebr. 20,0 – 58,0

Vrchovište – Slatina n. Bebr. 56,0 – 2 000,0

Jazero - Motešice 143,0 – 191,0

Technické údaje diaľkových vodovodov:

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 voda dodávaná aj Trenčianskej vodo-

hospodárskej spoločnosti, a. s., (TVK, a. s.) pre časť 

obcí v jej správe.

V roku 2014 bolo na verejný vodovod v správe 

a prevádzke ZsVS, a. s., pripojených 785 376 oby-

vateľov, čo predstavuje 93,5 % pripojených oby-

vateľov z celkového počtu obyvateľov v sídlach 

s verejným vodovodom. Počet obyvateľov pripo-

jených na verejný vodovod vzrástol oproti roku 

2013 o 2 854 obyvateľov (0,4 %). 

Pri dodávke vody spoločnosť splnila všetky povin-

nosti vyplývajúce z právnych predpisov, t.j., v stano-

vených termínoch boli spracované podklady pre 

plnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských 

zdrojov a výroby vody, vyplývajúcich z Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 

Z. z. Pravidelne boli spracovávané všetky me-

sačné hlásenia týkajúce sa výroby vody, jej čerpa-

nia a distribúcie. 

Vodárenské zdroje (VZ) využívané v rámci diaľkových vodovodov sú studne a pramene:
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Zásobovanie pitnou vodou

V roku 2014 oddelenie hydrogeológie spracova-

lo a zaslalo na jednotlivé OZ záverečné správy 

z vykonaných kontrol využívaných vodárenských 

zdrojov v správe a prevádzke odštepného závodu 

Levice a Nové Zámky. 

Kontinuálne prebiehali kontroly využívaných 

vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem 

v pôsobnosti odštepných závodov Topoľčany 

a Nitra. Spoločne s odštepným závodom Topoľča-

ny oddelenie riešilo havarijnú situáciu pri kalení 

prameňov vodárenského zdroja Kolačno. V spo-

lupráci s príslušnými úradmi štátnej správy pra-

covníci oddelenia zabezpečili odstránenie nepo-

volenej skládky odpadu v ochrannom pásme 

vodárenského zdroja Timoradza.

Oddelenie sa podieľalo na čistení studne, odbere 

vzoriek a riešení havarijnej situácie vodárenského 

zdroja Sikenička. Bola vypracovaná záverečná 

správa z režimového sledovania vodárenského 

zdroja Kravany nad Dunajom. Na základe jej 

výsledkov boli odporučené riešenia na úpravu 

režimu čerpania, tak aby bola zabezpečená dodáv-

ka kvalitnej pitnej vody. Súčasne bolo v spolupráci 

s úradom životného prostredia a obcou zaistené 

odstránenie odpadu, ktorý bol potenciálnym 

zdrojom znečistenia podzemnej vody a vykonaný 

odber a rozbor vzoriek zemín z priestoru ochran-

ného pásma vodárenského zdroja Kravany nad 

Dunajom. 

V rámci pravidelnej prehliadky technického stavu 

studní vodárenských zdrojov Gabčíkovo a Jelka 

boli premerané hĺbky studní a na základe výsled-

kov meraní bolo odporučené zanesené studne 

vyčistiť a revitalizovať. Pravidelne boli vykonávané 

kontrolné merania hladín podzemnej vody a čer-

paného množstva v studniach a pozorovacích 

objektoch v správe útvaru prevádzky diaľkových 

vodovodov.

Počty odberov a skúšky pitných vôd boli vyko-

návané na základe ročných programov kvali-

ty 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., Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z. a technolo-

gických potrieb v zmysle prevádzkových poriad-

kov a mimoriadnych odberov. 

V uvedených právnych predpisoch sú stano-

vené požiadavky na vodu určenú na ľudskú 

spotrebu a kontrolu jej kvality. Ročné programy 

kvality vodárenskej spoločnosti boli schválené 

a odsúhlasené príslušnými regionálnymi úradmi 

verejného zdravotníctva.

V roku 2014 odborné pracoviská vykonali odbery 

a monitorovania kvality pitnej vody vo vodných 

zdrojoch, vodojemoch, čerpacích staniciach až 

po miesta pripojenia spotrebiteľa na verejný 

vodovod. Celkovo sa vykonalo 13 920 odberov. 

V roku 2014 najsledovanejším ukazovateľom opäť 

boli farba, zákal v diaľkovodnom systéme J-G-N, 

v lokalitách Nitra, Sereď a Galanta, obsah mangánu 

(Mn) a železa (Fe) vo vodnom zdroji Jelka, Veľké 

Kosihy a Kližská Nemá, Vrbová nad Váhom, pes-

ticídy vo vodných zdrojoch na Žitnom ostrove. 

Všetky monitorované ukazovatele spĺňali požia-

davky stanovené Vyhláškou č. 636/2004 Z. z. na 

kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody 

Hydrogeológia

Kvalita pitnej vody

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

2013 44 190 954

2014 43 483 361

Prehľad odberov podzemných vôd z vodárenských zdrojov v prevádzke ZsVS, a. s.
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Zásobovanie pitnou vodou

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako 

regulovaný subjekt v zmysle vyhlášky č. 276/2012 

Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 

len „ÚRSO”) sleduje štandardy kvality dodávky 

pitnej vody verejným vodovodom. Vyhodnote-

nie štandardov kvality - sumárne výkazy za pred-

chádzajúci kalendárny rok boli zaslané na ÚRSO.

V zmysle tejto vyhlášky bolo za rok 2014 sumárne 

evidovaných v rámci – Vyhodnotenia štandardu 

kvality dodávky vody:

711 podaní na opätovné obnovenie dodávky 

vody,

298 podaní na určenie technických podmienok 

na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľností 

a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovod-

nej prípojky, 

2 442 podaní na predloženie zmluvy o dodávke 

vody,

2 203 podaní na zabezpečenie plynulej dodávky 

vody,

2 podania na dodržanie lehoty na písomnú od-

poveď na podanie súvisiace s kvalitou vody,

9 podaní na zabezpečenie preskúšania merad-

la,

65 podaní na overenie správnosti vyúčtovania 

fakturovanej sumy za dodávku vody, 

2 podania na kvalitu pitnej vody.

Z celkového počtu podaní nebolo v oblas-

ti verejných vodovodov ani v jednom prípade 

zaznamenané nedodržanie štandardu kvali-

ty dodávky vody. Pri všetkých podaniach bol 

dodržaný termín pre vyriešenie podania.

Štandardy kvality dodávky vody

vo verejných vodovodoch. Taktiež predmetom 

zvýšeného monitoringu bol vodný zdroj Sikenič-

ka z dôvodu zvýšenej koncentrácie dusična-

nov a ukončenia platnosti výnimky prekročenia 

medznej hodnoty v ukazovateli dusičnany, tak-

tiež vodný zdroj Kravany nad Dunajom z dôvodu 

zvyšujúcej sa koncentrácie síranov. Odbery vzo-

riek vody, kalov, sterov a taktiež kontrolu kvality 

pitnej, odpadovej vody a režimového pozorovania 

zabudovaných indikačných objektov vykonáva-

li pracovníci útvaru chemicko-technologickej 

a laboratórnej činnosti. V roku 2014 bol v pra-

coviskách Šaľa a Nové Zámky vykonaný externý 

audit Slovenskou národnou akreditačnou službou 

systém manažérstva podľa požiadaviek ISO/IEC 

17025:2005 a aktualizovali si platnosť Osvedčenia 

o akreditácii č. S-071. Na odborných pracoviskách 

útvaru sa vykonali všetky skúšky pitných vôd 

v rozsahu predpísanom platnou legislatívou 

okrem rádio-chemických ukazovateľov, ktorých 

sledovanie bolo zabezpečené akreditovaným 

laboratóriom NRL VÚVH Bratislava na základe 

zmluvy.
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Odvádzanie a čistenie
odpadových vôd



37Výročná správa 2014

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Spoločnosť v roku 2014 prevádzkovala 1 607 km 

kanalizačnej siete. Na túto sieť bolo pripojených 

412 927 zákazníkov, t.j. 80,6 % z celkového počtu 

obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou.

Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania ak-

tuálneho stavu stokovej siete, kontroly uloženia 

novej stokovej siete, obecnej kanalizácie a ka-

nalizačných prípojok, bol pracovníkmi útvaru 

pitnej vody a odpadovej vody vykonaný TV 

monitoring stokovej siete. Spoločnosť v súčas-

nosti disponuje dvoma TV inšpekčnými monitoro-

vacími systémami stokovej siete. V roku 2014 bolo 

zmonitorovaných 36,0 km stokovej siete a 5,5 km 

kanalizačných prípojok. Na základe výsledkov TV 

monitoringu boli zrealizované opravy kanalizácie 

a vyhľadané nelegálne pripojenia. 

Akciová spoločnosť prevádzkovala 43 čistiarní 

odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a 1 kanalizačný 

výust bez ČOV (v meste Kolárovo). Na základe 

zmlúv s vlastníkmi spoločnosť prevádzkovala 

17 ČOV – Bodíky, Dolné Saliby, Dolný Štál, Dvory 

nad Žitavou, Kamenica nad Hronom, Machulince, 

Nitra, Nesvady, Pata, Podlužany, Skýcov, Šarovce, 

Veľké Uherce, Vojka nad Dunajom, Výčapy-Opa-

tovce, Zemianske Sady, Žemberovce.

Celková účinnosť čistiaceho procesu meraná uka-

zovateľom BSK5 (biochemická spotreba kyslíka) 

dosiahla úroveň 95,9 % a účinnosť meraná ukazo-

vateľom NL (nerozpustené látky) dosiahla úroveň 

93,2 %. Účinnosť odstraňovania celkového dusí-

ka a fosforu sa v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom zlepšila a dosiahla pri celkovom dusíku 

úroveň 69,1 % (65,9 % v roku 2013) a pri celkovom 

fosfore 82,8 % (81,1 % v roku 2013).

V roku 2014 bolo z kanalizačných výustov vy-

pustených do vodných tokov 51 807 tis. m3 odpa-

dových vôd, z čoho čistiacim procesom prešlo 

50 285 tis. m3. Zaznamenali sme medziročný 

pokles množstva vypúšťaných vyčistených odpa-

dových vôd oproti roku 2013, ktorý bol v dôsledku 

poklesu vypúšťaných odpadových vôd zo strany 

zákazníkov, ako aj z dôvodu nižšieho úhrnu at-

mosférických zrážok.

Prehľad množstva odpadových vôd vypúšťaných do vodných tokov v rokoch 2010 – 2014 (ČOV a kanalizačný výust)
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V rámci vstupu Slovenskej republiky do Európskej 

únie boli prevzaté normy EÚ pre ochranu život-

ného prostredia, ktorých významnou súčasťou 

je odvádzanie a čistenie odpadových vôd. V roku 

2014 bola dokončená výstavba novej mecha-

nicko-biologickej ČOV pre mesto Štúrovo a obec 

Nána, čím bolo súčasne ukončené vypúšťanie 

odpadových vôd kanalizačným výustom bez ich 

čistenia. Stavba bola uskutočnená v rámci projek-

tu „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie 

odpadových vôd“ s poskytnutím NFP z MŽP SR. 

Spoločnosť v rámci realizácie projektu „Výčapy - 

Opatovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV 

Nitra“ v roku 2014 vybudovala výtlačné potrubie 

z ČOV Výčapy - Opatovce s následným zaústením 

až do verejnej kanalizácie mesta Nitra. Okrem 

jednoduchšej a spoľahlivejšej prevádzky sú tak 

odpadové vody z obce čistené vo výrazne vyššej 

kvalite.

Monitoring limitných hodnôt sledovaných ukazo-

vateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 

vôd vykonávala naša spoločnosť v súlade s požia-

davkami Vyhlášky MŽP č. 315/2004 Z. z. a Nariade-

nia vlády SR č. 269/2010 Z. z. a podľa technických 

potrieb pri prevádzke čistiarní odpadových vôd 

a kanalizačnej siete. Na odborných pracoviskách 

útvaru chemicko-technologickej a laboratórnej 

činnosti bola dodržaná požadovaná početnosť 

odberu vzoriek a ich rozbor v rozsahu predpísa-

nom platnou legislatívou a vodoprávnymi rozhod-

nutiami, povoľujúcimi vypúšťanie vyčistených 

odpadových vôd z kanalizačných výustov. Mo-

nitorovali sa technologické procesy ČOV, kanali-

začné výusty a producenti. Celkovo sa vykonalo 

53 383 skúšok, čo predstavuje v zmysle platného 

cenníka hodnotu 269 tis. €. 

Odborné pracoviská, okrem prevádzkového mo-

nitoringu kvality odpadových vôd vypúšťaných 

do recipientov a inšpekčného monitoringu 

u rozhodujúcich producentov odpadových vôd, 

vykonávali aj odbery a vybrané skúšky kalov z čis-

tiarní odpadových vôd. Špeciálne skúšky ťažkých 

kovov, živín a mikrobiologických ukazovateľov 

v stabilizovaných kaloch zabezpečovalo akredi-

tované laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Žilina, 

v zmysle platnej zmluvy. 

Kvalita odpadovej vody

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako 

regulovaný subjekt v zmysle vyhlášky č. 276/2012 

Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, sledu-

je štandardy kvality odvádzania odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou. Vyhodnotenie štandar-

dov kvality - sumárne výkazy za predchádzajúci 

kalendárny rok boli zaslané na ÚRSO.

V zmysle tejto vyhlášky bolo za rok 2014 sumárne 

evidovaných v rámci – Vyhodnotenia štandardu 

kvality odvádzania vody:

1 podanie na opätovné obnovenie odvádzania 

vody,

447 podaní na určenie technických podmienok 

na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľností 

a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kana-

lizačnej prípojky, 

1 849 podaní na predloženie zmluvy o od-

vádzaní odpadových vôd,

1 777 podaní na zabezpečenie plynulého od-

vádzania vody,

5 podaní na overenie správnosti vyúčtovania 

fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových 

vôd.

Z celkového počtu podaní nebolo v oblas-

ti verejných kanalizácií ani v jednom prípade 

zaznamenané nedodržanie štandardu kvality 

odvádzania vôd. Pri všetkých podaniach bol 

dodržaný termín pre vyriešenie podania.

Štandardy kvality odvádzania vody
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Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

ČOV Nitra
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Útvar prípravy investícií v roku 2014 pokračoval 

v dopracovaní projektovej dokumentácie spra-

covanej v roku 2013 v zmysle pripomienok útva-

rov ZsVS, a. s, a osôb dotknutých v procese 

územného a stavebného konania. Tieto viedli čas-

to k potrebe prehodnotenia a zmeny už vypraco-

vanej projektovej dokumentácie a opätovnému 

vyjadrovaciemu konaniu, čo spôsobuje dlhé 

prieťahy vo fáze investičnej prípravy. Zamietavé 

stanoviská dotknutých vlastníkov spôsobujú nut-

nosť zmeny trasy, vyvlastnenie a v niektorých 

prípadoch dokonca k zastaveniu pripravovanej 

investičnej akcie. Z týchto dôvodov sa príprava 

investícií a získanie stavebného povolenia môže 

v určitých prípadoch predĺžiť i na niekoľko rokov. 

V zmysle schváleného investičného plánu pre rok 

2014 zabezpečoval útvar prípravy investícií pro-

jektovú dokumentáciu vo výške 330 tis. €.

V roku 2014 boli pripravované nasledovné rozvo-

jové projekty s cieľom:

zabezpečenia zásobovania kvalitnou pitnou 

vodou a čistenia odpadových vôd:

Nesvady - skupinový vodovod – zhybka pod 

riekou Nitra,

Bíňa - Sikenička - prepojenie vodovodu,

ČOV Horša - návrh novej ČOV,

dobudovania odborných a prevádzkových ob-

jektov pre správu a prevádzku:

Nitra - projektová dokumentácia nového 

centrálneho laboratória,

OZ Levice - objekt skladového hospodárstva,

Stredisko Zlaté Moravce - garáže pre náklad-

né vozidlá,

Jelka - prevádzkový dvor VPS – vodovodná a 

plynová prípojka,

Šaľa - rekonštrukcia fasády a oplotenia ad-

minstratívnej budovy OZ Galanta.

V rámci prípravy obnovy existujúcej vodárenskej 

a kanalizačnej infraštruktúry boli pripravované 

nasledovné investičné akcie:

rekonštrukcie vodovodnej siete pre odstránenie 

poruchovosti:

Babindol - rekonštrukcia armatúrnej komory,

VPS Jelka - rekonštrukcia násoskových po-

trubí, 

Nitra - rekonštrukcia vodojemu Lupka, 

Nitra - rekonštrukcia vodovodu Hornozobor-

ská ul., Dolné Krškany - Ivanka pri Nitre,

Šaľa - rekonštrukcia vodovodu Školská ul., 

Pionierska ul.,

Galanta - rekonštrukcia vodovodu Sládkovi-

čová ul.,

Žitná Radiša - rekonštrukcia vodovodu, 

rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete: 

ČOV Šamorín - obnova aeračného systému 

aktivačných nádrží a aeróbnej dostabilizácie 

kalu,

ČOV Kútniky a PČS Povodská – výmena stroj-

ne stierateľných česlí,

ČOV Levice - projektová dokumentácia pre 

komplexnú rekonštrukciu ČOV.

Projektová dokumentácia bola v roku 2014, v roz-

sahu i vo finančnom objeme, vypracovaná v súla-

de s investičným plánom.

V roku 2014 boli realizované investičné akcie 

v celkovej hodnote 15 314 908 € bez využitia 

úverov. 

Na akciách financovaných z Operačného pro-

gramu životné prostredie sa preinvestovalo 

2 742 048 €. Išlo o stavby: 

Aglomerácia Štúrovo - dobudovanie kanalizá-

cie a ČOV,

Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie.

V roku 2014 prebiehalo verejné obstarávanie na 

projekty financované z Operačného programu 

životné prostredie:

ČOV Sever,

Kanalizácia a ČOV Sereď,

Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce,

Kanalizácia a ČOV Šurany.

Na stavbách financovaných z vlastných zdrojov 

spoločnosti bolo v roku 2014 preinvestovaných 

12 572 860 €, z čoho investičné akcie zabez-

pečované jednotlivými odštepnými závodmi boli 

v celkovej hodnote 1 608 720 €.

Príprava investičných akcií

Realizácia investičných akcií
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V rámci investičnej činnosti bolo dokončených 12 

stavieb, ktorých výstavba začala v predchádza-

júcich rokoch. Medzi najdôležitejšie patrili stavby: 

Nitra – Horné, Dolné Krškany – kanalizácia – II. 

etapa,

AB OZ Nitra – rekonštrukcia prízemia, spevne-

nej plochy a terénne úpravy,

Výčapy – Opatovce, odvedenie odpadových 

vôd na ČOV Nitra,

Čajkov - kanalizácia,

Kostolné Kračany – kanalizácia, III. etapa,

Rekonštrukcia technologického zariadenia ČS 

Jelka,

Košúty – rekonštrukcia vodovodného potrubia.

V roku 2014 bolo zahájených 85 nových stavieb 

financovaných z vlastných zdrojov, z ktorých 

bolo 63 do konca roka 2014 aj ukončených. 

Z celkového počtu 63 bolo 24 stavieb reali-

zovaných vlastnými kapacitami odštepných 

závodov. Z celkového počtu stavieb je nižšie uve-

dený výber:

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou:

Bíňa – Sikenička, prepojenie vodovodu,

Vodovod Duchonka,

Kolačno – zásobovanie obce z VZ Drndava,

Nitra – Krškany – Ivanka pri Nitre, predĺženie 

vodovodu,

Machulince – Športová ul. – rozšírenie vodo-

vodu,

s cieľom zvýšenia prepojenosti na verejnú 

kanalizáciu a na zlepšenie procesu čistenia od-

padových vôd:

Kostolné Kračany - kanalizácia,

Šamorín – rozšírenie kanalizácie,

Podlužany - kanalizácia,

Machulince – Športová ul. - kanalizácia,

rekonštrukcie objektov vodovodnej siete pre 

odstránenie poruchovosti a zníženia prevádz-

kových nákladov:

JGN – napojenie ČS Šaľa na rekonštruovanú 

časť potrubia,

ČS Hradište – rekonštrukcia technológie,

Závada – rekonštrukcia vodovodu,

Dunajská Streda – rekonštrukcia vežového 

vodojemu,

Dunajská Streda – Mlynská ul., rekonštrukcia 

vodovodu,

rekonštrukcie kanalizačnej siete pre zníženie 

objemu balastných vôd a zabezpečenia súladu 

s platnou legislatívou:

Sereď – Pionierska ul. – rekonštrukcia verejnej 

kanalizácie,

Nové Zámky – Bezručova ul. – rekonštrukcia 

kanalizácie,

rekonštrukcie objektov čistiarní odpadových 

vôd v Pukanci a Nových Zámkoch,

obnova a dobudovanie riadiacich a kontrol-

ných systémov:

Dobudovanie dispečingu v ČS Jelka, prepo-

jenie Ga-NZ-LV,

Ochrana objektov – ČOV Želiezovce, ČOV 

Veľký Meder, VDJ Šúdol, VDJ Mlynárce, VDJ 

Lupka, ČS Černík, ČS Veľké Lovce,

Rozšírenie dispečingu OZ Levice,

Dobudovanie vodárenského dispečingu OZ 

Nitra – I. etapa,

obnova administratívnych budov a obnova vy-

kurovacích a energetických zariadení:

AB OZ Galanta – rekonštrukcia fasády a oplo-

tenia,

Nové Zámky – ČOV – rekonštrukcia strechy 

laboratórií,

ČOV Kútniky – rekonštrukcia kotolne,

ČOV Levice – regulačná stanica plynu,

PnSV – rekonštrukcia el. rozvodov a rozvod-

ných skríň objektov,

Rekonštrukcia VN vypínačov trafostaníc, re-

konštrukcia VN ochrán rozvodní pri ČS VPS 

NZ,

Nové Zámky – ČOV, rekonštrukcia VN roz-

vodne,

Výčapy – Opatovce ČS1, ČS 2 – rekonštrukcia 

elektroinštalácie,

Nitra – Priemyselná ul. – rekonštrukcia elek-

trorozvádzača.

Investičná činnosť
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ČOV Štúrovo
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Poznámky k účtovnej závierke

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 
 

1 
 

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. 

Odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie. 

Prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodárenské zdroje, verejné vodovody, verejné 
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým má právo hospodárenia.  

 

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 1542 1 514 

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

1569 1 542 

počet vedúcich zamestnancov 110 102 

 
Spoločnosť  nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 

 

Účtovná závierka k 31.12.2014 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 2014 do 31. decembra 
2014. 

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí 
dňa 19.6.2014. Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 spolu s výročnou správou a správou 
audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 
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 31.12.2014 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           

       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 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 
budúcich období a príjmy budúcich období vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 
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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 podmienka 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 2014 bol odpisový plán aktualizovaný zmysle 
platnej legislatívy.   

e/ Prehľad o použití poskytnutej dotácie 

 Spoločnosť účtovala o prijatých dotáciách vo výške 6 124 243 €, ktoré použila na akcie:  

- Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd v hodnote 5 738 121 € 

- Topolčianky – dobudovanie kanalizačnej siete v hodnote 386 122 €. 

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 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill Ostatný 

DNM 
Obstará- 

vaný DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b C d e f g H I 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 6 362 818 5 594  837 0  6 369 249 

Prírastky  459 147    402 426  861 573 

Úbytky  6 939    402 426  409 365 

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 6 815 026 5 594  837 0  6 821 457 

Oprávky         
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Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 5 664 470 351  837   5 665 658 

Prírastky  532 804 1 404     534 208 

Úbytky  6 939      6 939 

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 6 190 335 1 755  837   6 192 927 

Opravné položky   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci účtovného 
obdobia 

        

Zostatková hodnota    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 698 348 5 243   0  703 591 

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 624 691 3 839   0  628 530 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér Oceniteľné 
práva Goodwill Ostatný 

DNM 
Obstará- 

vaný DNM 

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM 
Spolu 

a b c d e f g H I 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 6 396 637   837 0  6 397 474 

Prírastky  313 431 5 594   224 373  543 398 

Úbytky  347 250    224 373  571 623 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 6 362 818 5 594  837 0  6 369 249 

Oprávky         

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 5 068 338   837   5 069 175 

Prírastky  943 382 351     943 733 

Úbytky  347 250      347 250 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 5 664 470 351  837   5 665 658 

Opravné položky   

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

        

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

        

Zostatková hodnota    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 1 328 299    0  1 328 299 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 698 348 5 243   0  703 591 

 
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku  

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

0 

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku 

Tabuľka č. 1 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samos- 
tatné 

hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľ- 

ných vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Základn
é stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostat
ný 

DHM 

Obsta- 
rávaný DHM 

Poskyt- 
nuté 

preddav
- 

ky na 
DHM 

Spolu 

a b C D e f g H i J 

Prvotné ocenenie          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 9 552 834 432 795 499 70 918 971    44 044 700 0 557 312 004 

Prírastky 307 163 4 829 957 3 383 408    22 622 439 27 706 31 170 673 

Úbytky 89 414 100 776 891 202    8 545 687 27 706 9 654 785 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

9 770 583 437 524 680 73 411 177    58 121 452 0 578 827 892 

Oprávky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 176 354 622 42 537 426      218 892 048 

Prírastky  12 366 156 4 816 658      17 182 814 

Úbytky   100 776 834 405      935 181 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 188 620 002 46 519 679      235 139 681 

Opravné položky          

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

                  

Prírastky                   

Úbytky                   

Presuny          

Stav na konci 
účtovného obdobia 

                  

Zostatková hodnota           

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

9 552 834 256 440 877 28 381 545    44 044 700 0 338 419 956 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

9 770 583 248 904 678 26 891 498    58 121 452  343 688 211 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Pozemky Stavby 

Samos- 
tatné 

hnuteľné veci 
a súbory 
hnuteľ- 

ných vecí 

Pestova- 
teľské 
celky 

 trvalých 
porastov 

Zákla
dné 

stádo 
a ťažn

é 
zviera

tá 

Ostatný 
DHM 

Obsta- 
rávaný 
DHM 

Poskyt- 
nuté pred- 

davky 
na DHM 

Spolu 

a B c D e f g H i J 

Prvotné ocenenie    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 9 458 115 409 749 618 70 059 740       52 311 129  0 541 578 602 

Prírastky 106 894 23 196 089 2 474 714    17 468 029 6 207 43 251 933 

Úbytky 12 175 150 208 1 615 483    25 734 458 6 207 27 518 531 

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 9 552 834 432 795 499 70 918 971    44 044 700 0 557 312 004 

Oprávky  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

  164 552 813 39 215 
979 

          203 768 792 

Prírastky  11 952 018 4 922 065      16  874 083 

Úbytky   150 209 1 600 618      1 750 827 

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

 176 354 622 42 537 
426 

     218 892 048 

Opravné položky  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

                  

Prírastky                   

Úbytky                   

Presuny          

Stav na konci účtovného 
obdobia 

                  

Zostatková hodnota    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

9 458 115 245 196 805 30 843 761  0  0  0 52 311 129  0 337 809 810 

Stav na konci účtovného 
obdobia 

9 552 834 256 440 877 28 381 545    44 044 700 0 338 419 956 

 

Informácie k prílohe č. 3 časti F písm. b) poistenie hmotného majetku 
Náklady na poistenie majetku boli za rok 2014 v sume 228 810 €.  Spoločnosť má uzavretú zmluvu 
s ALLIANZ–Slovenskou poisťovňou, ktorej bolo zaplatené poistné v sume 228 323 €. V komunálnej 
poisťovni bolo zaplatené poistné v sume 58  €. V týchto nákladoch je aj poistenie  ČOV Nitra, ktorá je 
vo vlastníctve mesta Nitra v sume 9 106 € a poistenie ČOV Šárovce, ktoré nám fakturovala obec 
Šárovce v sume 429 €. 
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Motorové vozidlá obstarané kúpou sú poistené  v spoločnosti ALLIANZ–Slovenská poisťovňa. Náklady 
na  zákonné poistenie  motorových  vozidiel 202 588 €, havarijné  poistenie  motorových  vozidiel  
114 707 €, pripoistenie skiel v sume 1 660 €. 

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 

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať 

  

V bežnom období bez náplne úver zo SZRB bol splatený v septembri 2014.  
 

 Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám 

Zásoby 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

 

Tvorba 

OP 

 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e F 

Materiál 44 217 3 154 4 220 13 771 29 380 

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby 

         

Výrobky           

Zvieratá            

Tovar           

Nehnuteľnosť na predaj           

Poskytnuté preddavky 
na zásoby 

          

Zásoby spolu 44 217 3 154  4 220  13 771 29 380 
 

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

Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 

obdobia 

Tvorba 

OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku  
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  

z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e F 

Pohľadávky z obchodného styku  857 261 182 925 140 782 112 219 787 185 

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 857 261 182 925 140 782 112 219 787 185 
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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 26 095   26 095 

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 26 095   26 095 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 5 625 726 1 857 991 7 483 717 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 

     

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

      

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

 104 228    104 228 

Sociálne poistenie       

Daňové pohľadávky a dotácie 112 482   112 482 

Iné pohľadávky  63 287   63 287 

Krátkodobé pohľadávky spolu 5 905 723  7 763 714 

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 premetom 
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 1 857 991 2 077 593  

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka 

5 905 723 8 154 319  

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 763 714 10 231 912  

Pohľadávky so zostatkovou dobou   
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splatnosti jeden rok až päť rokov 

Pohľadávky so zostatkovou dobou 
splatnosti dlhšou ako päť rokov 

26 095  12 325  

Dlhodobé pohľadávky spolu 26 095 12 325  

 

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 5 049 584 

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je 
obmedzené právo s nimi nakladať 

X   

  

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica, ceniny 13 642  6 703  

Bežné bankové účty 3 704 577 5 439 868 

Bankové účty termínované 5 000 000 6 300 000  

Peniaze na ceste -12  -2  

Spolu 8 718 207 11 746 569 

 

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 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   0,00  0,00 

      

      

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 489 202 459 907 

 Poistné majetku , aut 468 272 440 628 

 Predplatné, internet, licencie 20 930 19 279 

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:   

    

    

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 2 940 336 3 012 554 

 Prevádzkovanie vodohospodárskych zariadení 113 139  127 847 

 Vodné a stočné 2 817 379 2 882 499 

Ostatné (preúčtovanie energií, poistné udalosti) 9 818 2 208 
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G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy 
 

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) o použití účtovného zisku alebo o krytí účtovnej straty  

Tabuľka č. 1 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Účtovný zisk  785 860 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu 78 587 

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 707 273 

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  0,00 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  0,00 

Iné   0,00 

Spolu 785 860 

 

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b)  o rezervách 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b C d e F 

Dlhodobé rezervy, z toho: 4 421 903  1 421 519 224 469 20 750 5 598 203 

 

 mzdové nároky 35 556 37 137   72 693 

 súdne spory, trovy konania 70 750 791 000  20 750 841 000 

 Zamestnanecké nároky 1 104 085 444 009 224 469  1 323 625 

 zmenka 3 211 512 149 373   3 360 885 

       

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 366 740 1 277 681 1 210 678 156 062 1 277 681 

 nevyčerp. dovolenky a odvody 331 316 362 741 325 108 6 208 362 741  

 nevyplatené odmeny a odvody 782 674 394 727 779 565 3 109 394 727 

 nevyfaktur. dodávky a služby 244 100 511 563 97 366 146 734 511 563 

 súdne spory 0    0 

 ostatné 50 50 39 11 50 

 úroky   0     

 audit 8 600 8 600 8 600  8 600 
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Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného 

obdobia 
Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

a b c d e F 

Dlhodobé rezervy, z toho: 4 427 153  5 250  4 421 903  

mzdové nároky 35 556    35 556 

súdne spory 76 000  5 250  70 750 

požitky zamestnancov 1 104 085    1 104 085 

zmenka 3 211 512    3 211 512 

           

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 766 561 1 366 047 1 689 563 76 305 1 366 740 

 nevyčerp. dovolenky a odvody 306 544 331 316 300 939 5 605 331 316 

 nevyplatené odmeny a odvody 63 146 782 674 63 146  782 674 

 nevyfaktur. dodávky a služby 17 571 243 407 16 878  244 100 

 súdne spory 0    0 

 

 

0 50   50 

 úroky   1 370 700    1 300 000  70 700  0 

 audit 8 600 8 600 8 600  8 600 

 

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 153 600 230 418  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

9 557 657 10 432 323  

Krátkodobé záväzky spolu 9 711 257 10 662 741 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

15 428 516 14 865 069 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

  

Dlhodobé záväzky spolu 15 428 516 14 865 069 

 

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 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

89 201 639 83 846 982 

odpočítateľné 307 327 384 583  

zdaniteľné 89 508 966 84 231 565  

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

29 277 891 25 403 297  
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odpočítateľné 29 277 891 25 403 297  

zdaniteľné  

 

 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 7 963 563 9 098 755 

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty   

Sadzba dane z príjmov (v %) 22  22  

Odložená daňová pohľadávka 6 508 748 5 673 334  

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov   

Zaúčtovaná do vlastného imania     

Odložený daňový záväzok 19 691 973 18 530 945 

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad 325 614 536 636   

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 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 33 921 46 401 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 188 949 169 426 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku   

Ostatná tvorba sociálneho fondu   

Tvorba sociálneho fondu spolu 188 949 169 426 

Čerpanie sociálneho fondu  169 994 181 906 

Konečný zostatok sociálneho fondu 52 876 33 921 

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách  
a krátkodobých finančných výpomociach 

Tabuľka č. 1 

Názov položky Mena 
Úrok  
p. a. 

v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za bežné účtovné 

obdobie 

Suma istiny 
v príslušnej mene 
za bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

a b c d E f 

Dlhodobé bankové úvery 

 PRIMA Banka Slovensko  EUR  2,981  1.1.2026 9 798 845 10 754 830 

 VÚB  EUR  0,361  20.4.2023 5 073 491 5 749 956 

Krátkodobé bankové úvery 

 PRIMA Banka Slovensko  EUR  2,981  1.10.2014 955 985 955 985 

 VUB  EUR  0,361  20.10.2014 676 465 676 465 

 SZRB  EUR  4,800  21.9.2014 0 241 534 



70 Výročná správa 2014

Poznámky k účtovnej závierke

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 
 

14 
 

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:  0  0 

     

      

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 87 866  99 977  

 Splátky úrokov z úverov 87 866 99 977  

 ostatné   

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 118 354 828  117 287 352  

 Prijaté dotácie na obstaranie DHM 118 354 828 117 287 352  

    

    

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 5 073 433 5 072 127  

 Prijaté dotácie na obstaranie DHM ( odpisy r.2015) 5 056 767 5 064 877  

 Nájomné nebytových priestorov  16 666  1 250 

 Predaj nehnuteľnosti  0  6 000 

      
 
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 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako päť 
rokov 

do jedného 
roka vrátane 

od jedného roka 
do piatich rokov 

vrátane 

viac ako 
päť rokov 

a b c d e f g 
Istina 259 160 888 653 0   47 173 154 703 0 

Finančný náklad 57 437 71 482 0  8 952  11 860   0 

Spolu 314 597 960 135 0  56 126  166 563   0 

 
H. Informácie o výnosoch 
 

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách 

Oblasť odbytu 
Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne  predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 

 Výroba a doprava pitnej vody 31 495 685  31 813 314  

 Kanalizácia a ČOV 21 702 264  21 635 042  
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 Stavebné práce 959 383  880 695  

Prenájom, reklamné plochy 165 050 149 227  

Vodohospodárska chémia 93 466 100 721  

Projektová činnosť 11 329  18 431  

Tržby za mechanizmy, nákl. a špec. dopravu 239 524 191 283  

Tržby bytové hospodárstvo a rekr. zariadenia 77 959 89 006  

Ostatné služby 187 707 155 927  

Spolu 54 932 367 55 033 646  
 

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 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:  1 490 703 1 304 698  

 Aktivácia vnútroorganizačných služieb  3 447 12 119  

 Aktivácia DHM 1 487 256  1 292 579  

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej 
činnosti, z toho: 

5 197 451 5 072 620  

 Zmluvné pokuty a penále, úroky z omeškania 65 869 45 457  

 Výnosy z investičných dotácii 5 064 876 4 970 491  

 Prijaté náhrady škôd  66 706 56 672  

Finančné výnosy, z toho:    

Kurzové zisky, z toho: 3 38  

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka 

  

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 29 829  32 832  

 Úroky od bánk 29 829 31 723  

 Ostatné úroky 0 1 108  

     

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah, z toho:   0  

      

      

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

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Tržby za vlastné výrobky 31 495 685 31 813 314  

Tržby z predaja služieb 23 436 682  23 220 332  

Tržby za tovar   

Výnosy zo zákazky   

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj  12 676  

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou   

Čistý obrat celkom 54 932 367 55 046 322 
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I. Údaje o nákladoch   
Informácie k prílohe č. 3  časti I. písm. a až e)  o nákladoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 6 624 950 6 174 233  

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 21 500 21 500 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 8 600 8 600 

iné uisťovacie audítorské služby  12 900  12 900  

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo   

ostatné neaudítorské služby – právne služby    

 

   

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 3 371 964 3 468 364  

 Opravy a udržiavanie DHM 2 678 231 2 705 433  

 nájomné 402 337 399 912  

 Vývoz odpadov a kalov 291 396 363 019  

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:  50 674 515 50 579 617  

 Mzdové náklady 15 227 206 14 371 238  

 Náklady na sociálne poistenie 5 965 244 5 338 746  

 Odpisy k dlhodobému majetku 17 598 537 17 649 366  

 Spotreba materiálu a energii 11 833 528 13 220 267  

Finančné náklady, z toho: 606 866 534 252  

Kurzové straty, z toho: 323  521  

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka     

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 443 603 464 529  

 Bankové úroky 390 621 434 960  

 Bankové poplatky 52 982 29 569 

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo  výskyt, z toho:   705 

Náhrada škody na cudzom majetku        705  

 

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 Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce  

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     
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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 

325 614 536 636  

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

7 963 563 9 098 755 

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 

Názov položky 
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Základ dane Daň Daň 
v % Základ dane Daň Daň 

v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho: 

340 649 x x 1 328 486  x x 

teoretická daň  x 74 943  22 x 305 552  23 

Daňovo neuznané náklady 5 072 074  1 115 856  22  4 551 550 1 046 857   23  

Výnosy nepodliehajúce dani -6 552 219  -1 441 488  22 -9 099 833  -2 092 961  23 

Umorenie daňovej straty     22     23 

Spolu  -1 480 145  -325 632 22 -4 548 283 -1 046 104 23  

Splatná daň z príjmov x 8 606 22 x 5 990   23  

Odložená daň z príjmov x 325 614  22  x 536 636   22  

Celková daň z príjmov  x 334 220  22 x 542 626  22,23 
 
K. Údaje na podsúvahových účtoch 
Informácie k prílohe č. 3 časti K.  o podsúvahových položkách 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Prenajatý majetok     

Majetok v nájme (operatívny prenájom)     

Majetok prijatý do úschovy     

Pohľadávky z derivátov     

Záväzky z opcií derivátov     

Odpísané pohľadávky 110 713 9 731  

Pohľadávky z leasingu   

Záväzky z leasingu   

Majetok v OE hmotný 2 869 080 822 005  
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Majetok v OMaE nehmotný 68 092 9 913  

Zmenky 7 468 632 7 468 632 

Hydrogeologický prieskum 3 334 605 3 334 605 

Program 222 zásoby a DHM 624 142 491 568  

Materiál CO 1 766  1 766  

Iné položky 343  343  

V podsúvahovej evidencii  sú 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. písm. a) 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. dostala k projektu ˝ Čistenie odpadových vôd v regióne Šaľa ˝ - CCI 2003 SK 16 P PE 015 
list od Európskej komisie k posúdeniu záverečnej a ukončovacej správy. 

V zmysle uvedeného listu podľa stanoviska komisie boli neoprávnené náklady v hodnote 
375 178,45 € i napriek tomu, že slovenské úrady považujú uvedené náklady za oprávnené. 
Európska komisia požaduje finančnú korekciu 25 % z neoprávnených nákladov, čo v číselnom 
vyjadrení predstavuje 93 794,61 €. 

Tabuľka č. 1 

Druh podmieneného záväzku 
Bežné účtovné obdobie 

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   

 

 

Tabuľka č. 2 
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Druh podmieneného záväzku 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

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   

 
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 

Druh príjmu, výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných 
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých 
členov orgánov 

b c 

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie Časť 1 – Bežné účtovné obdobie 

a Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Peňažné príjmy 
4 780  19 519   2 030     

14 340 13 495   5 244   

Nepeňažné príjmy 
            

            

Peňažné preddavky 
            

            

Nepeňažné preddavky 
            

            

Poskytnuté úvery 
            

            

Poskytnuté záruky 
            

            

Iné             

 
N. Obchody so spriaznenými osobami 
Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou spadajú do regulácie cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.  

 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. 
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Informácie k prílohe č. 3 časť P. o zmenách vlastného imania 
O rozdelení  hospodárskeho výsledku za rok 2014 rozhodne valné zhromaždenie.    

Tabuľka č. 1 

Položka vlastného imania 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

A b c d e f 

Základné imanie zapísané do  OR  176 033 653        176 033 653 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely           

Zmena základného imania           

Pohľadávky za upísané vlastné imanie           

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy           

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

 17 997 154        17 997 154 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 

 23        23 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín           

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
pri zlúčení, splynutí a rozdelení 

 -294        -294 

Zákonný rezervný fond 491 534    78 587 570 121 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné fondy           

Nerozdelený zisk minulých rokov           

Neuhradená strata minulých rokov -2 551 172   707 273 -1 843 899 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

785 860 6 429   -785 860 6 429 

Vyplatené dividendy           
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Tabuľka č. 2 

Položka vlastného imania 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky Presuny 
Stav na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e F 

Základné imanie zapísané do OR  176 033 653        176 033 653 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely           

Zmena základného imania           

Pohľadávky za upísané vlastné imanie           

Emisné ážio           

Ostatné kapitálové fondy           

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 
z kapitálových vkladov 

 17 997 154        17 997 154 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 

 23        23 

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín           

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
pri zlúčení, splynutí a rozdelení 

 -294        -294 

Zákonný rezervný fond 466 932    24 602 491 534 

Nedeliteľný fond           

Štatutárne fondy a ostatné fondy           

Nerozdelený zisk minulých rokov           

Neuhradená strata minulých rokov - 2 772 593   221 421 -2 551 172 

Výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia 

246 023    -246 023 785 860 

Vyplatené dividendy           

Ostatné položky 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 Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

  Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

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

340 649  1 328 486 

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

21 396 207 15 911 505 

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku (+) 

17 598 437 17 649 366 

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 (+) 

12 247 20 

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-) 1 176 299 -5 249 

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) -71 141 -6 124 

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 1 099 595 -384 566 

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov  (-)   

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov  (+) 404 188 434 985 

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov (-) -29 829 -32 831 

A.1. 10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) 

-3 -38 

A. 1. 11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 

323 521 

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý 
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) 

-756 -30 881 

A. 1. 13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 

1 206 847 -1 713 698 

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.) 

1 605 721 2  165 673 

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 2 566 277 1 789 580 

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -825 262 249 961 

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) -135 294 126 132 

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.) 

23 342 577 19 405 664 

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 

29 829 32 831 
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Označenie 
položky Obsah položky Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

A. 4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do finančných činností (-) 

-404 188 -434 985 

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 (+/-),  

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 

22 968 218 19 003 510 

A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) 

  

A. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (+) 

  

A. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (-) 

  

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

(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) 

23 342 577 19 003 510 

  Peňažné toky z investičnej činnosti   

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) -402 426 -224 373 

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -21 135 184 -16 175 450 

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 (+) 53 070 21 229 

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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obdobie 
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účtovné obdobie 

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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť 
(+) 

  

B. 17. Výdavky mimoriadneho charakteru 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 

(súčet B. 1. až B. 19.) 

-21 484 540 -16 378 594 

  Peňažné toky z finančnej činnosti   

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.) 

1 873 984 -1 954 490 

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 (+)  

  

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 (-)  

-1 873 984 -1 954 490 

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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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 mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)   

C. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť 
(-) 

    

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  

(súčet C. 1. až C. 9.) 

-1 873 984 -1 954 490 

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

-15 947 670 426 

E.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  

na začiatku účtovného obdobia (+/-)  

11 746 569 11 076 143 

F.  Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

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

8 718 207 11 746 569 

G.  Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)  

  

H.  Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) 

8 718 207 11 746 569 
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