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3Príhovor predsedu predstavenstva

Ako každý rok, tak aj za rok 2015 bilancujeme našu čin-

nosť, hospodárenie a financovanie spoločnosti. Pri tejto 

príležitosti mi dovoľte predložiť Výročnú správu Zápa-

doslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., za rok 2015. 

Jej cieľom je transparentne informovať o aktivitách, ako aj 

skutočnostiach, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili čin-

nosť ZsVS, a. s.

Na úvod môžem s radosťou konštatovať, že i napriek 

náročnému roku a zachovaniu konštantných regulo-

vaných cien, sa nám podarilo dosiahnuť priaznivý hos-

podársky výsledok. Zisk po zdanení dosiahol 737 tis. €. 

Prispelo k tomu predovšetkým výraznejšie tempo medzi-

ročného rastu výnosov z hospodárskej činnosti (4,4 %) 

na 64,7 mil. €, v porovnaní s nákladmi, ktoré medziročne 

vzrástli o 3,9 % na 64,1 mil. €. Pozitívne hospodárenie 

spoločnosti bolo dosiahnuté najmä priaznivým vývojom 

v oblasti početnosti odberných miest a medziročným ras-

tom objemu dodanej a odkanalizovanej vody. Dôraz bol 

pritom kladený na kontinuálne zvyšovanie kvality posky-

tovaných služieb. Rozhodnutia orgánov a manažmentu 

spoločnosti prispeli k vyššie spomenutému zvyšovaniu 

napojiteľnosti a s tým súvisiacou efektívnejšou prevádz-

kou vodárenskej infraštruktúry. Spoločnosť v roku 2015 

zabezpečovala dodávku pitnej vody pre takmer 195 tis. 

odberných miest, čo je o 2,2 tis. (1,1 %) viac ako v predoš-

lom roku a odkanalizovanie pre 61 tis. odberných miest, 

čo je v porovnaní s uplynulým rokom nárast o 2,1 tis. 

(3,6 %). V priebehu roka bolo týmto zákazníkom dodaných 

celkom 30,4 mil. m3 pitnej vody a odkanalizovaných 

26,5 mil. m3 odpadovej vody, čo predstavuje takmer 2% 

medziročný nárast. Kvalitu dodávanej pitnej vody, spĺňajú-

cu prísne štandardy, monitorovali predovšetkým akredito-

vané laboratórne pracoviská v správe spoločnosti. Z toho 

zrealizovali viac ako 232 tis. skúšok pitnej vody v rozsahu 

platnej legislatívy.

Rád by som tiež vyzdvihol regionálnu pozíciu spoločnosti, 

ktorá sa svojou stabilitou a investíciami do pokrokových 

technológií, etablovala medzi lídrami moderných a zákaz-

nícky orientovaných vodárenských spoločností. Ku koncu 

roka disponujeme 5,6 tis. km vodovodnej a 1,6 tis. km ka-

nalizačnej siete v 11 okresoch, pričom nosnú vodárenskú 

infraštruktúru dotvára 42 čistiarní odpadových vôd. Pros-

tredníctvom svojich 1 552 kvalifikovaných zamestnancov 

v 8 organizačných jednotkách zabezpečujeme predo-

všetkým plynulú dodávku pitnej vody a odvádzanie a ekolo-

gické čistenie odpadovej vody v súlade so snahou o ochra-

nu životného prostredia, pre viac ako 900 tis. občanov. 

V záujme zvyšovania ich komfortu pri bežnej komunikácii 

so spoločnosťou sme okrem doposiaľ bežných foriem ko-

munikácie prostredníctvom siedmich zákazníckych cen-

tier, implementovali aj moderné komunikačné nástroje či 

zákaznícku zónu na našom webovom sídle (www.zsvs.sk).

Potreby zákazníkov sa v neposlednom rade snažíme us-

pokojovať i v rámci neregulovaných služieb pomocou 

vlastných stavebných a montážnych aktivít. Spoločnosť 

disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných pra-

covníkov v rôznych profesiách, kvalitným vozovým par-

kom a potrebnými mechanizmami.

V oblasti aktivít zameraných na investičnú výstavbu sme 

upriamili svoju pozornosť predovšetkým na rozšírenie 

vodárenskej sústavy, jej rekonštrukcie v záujme udržania 

operatívnej prevádzkyschopnosti a obnovu systémov či 

budov. Celková hodnota investičných akcií zrealizovaných 

v priebehu roka dosiahla výšku takmer 71,7 mil. €. V rám-

ci Operačného programu Životné prostredie sa nám po-

darilo ukončiť projekty „Aglomerácia Štúrovo - odvedenie 

a čistenie odpadových vôd“ a „Topolčianky - dobudovanie 

kanalizácie“, na ktorých sme v priebehu roka preinvestova-

li 2,3 mil. €. Zároveň sme realizovali projekty „Kanalizácia 

a ČOV Sereď“, „Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce“, „ČOV 

Sever“, „Šurany- kanalizácia a ČOV“ a „Žitavany- kanalizá-

cia“, na ktorých bolo ku koncu roka preinvestovaných viac 

ako 55,5 mil. €. Na týchto stavbách sme sa podieľali na fi-

nancovaní vlastnými zdrojmi vo výške 7,7 mil. €. Taktiež 

sa nám úspešne podarilo dokončiť 18 stavieb zahájených 

v predošlých rokoch financovaných z vlastných zdro-

jov v hodnote 13,7 mil. €, z ktorých medzi najdôležitejšie 

patrili napr. rekonštrukcia technologického zariadenia na 

ČS Šaľa, rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Sap, či 

ukončenie I. a II. etapy budovania kanalizácie v Nitre (Horné 

a Dolné Krškany). Zahájili sme taktiež ďalších 58 stavieb 

zameraných na zásobovanie pitnou vodou v Šuranoch, 

odvedenie odpadovej vody v Kostolných Kračanoch, re-

konštrukciu objektov na vodovodnej sieti v Zlatých Morav-

ciach a kanalizačnej sieti v Nových Zámkoch, rekonštruk-

ciu objektov ČOV v Kútnikoch a ďalšie iné. Zo zahájených 

stavieb sa nám do konca roka 2015 podarilo úspešne 

ukončiť celkovo 42 stavieb.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým akcionárom, čle-

nom predstavenstva, dozornej rady, vedeniu spoločnosti, 

všetkým zamestnancom, obchodným partnerom a zákaz-

níkom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., za 

kvalitnú prácu, spoluprácu a dosiahnuté výsledky v uply-

nulom roku 2015.

S úctou,

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

predseda predstavenstva

Vážení akcionári, klienti, kolegovia.
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4 Výročná správa 2015

01/
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

Základné imanie 176 033 653,04 €

Počet akcií 5 303 816

Menovitá hodnota 33,19 €

Počet akcionárov 507 (zoznam akcionárov je uvedený na www.zsvs.sk)

Akcionári k 01. 06. 2015 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 

až 75 a § 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 801 zo dňa 28. 3. 2002

o privatizácii, vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR a to vkladom časti majetku zrušeného štátneho pod-

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

Stratégia
Dlhodobou stratégiou Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., je byť kontinuálne dôveryhodnou, sta-

bilnou a prozákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá 

nepretržite zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou 

vodou, ako aj odvádzanie a ekologické čistenie odpa-

dových vôd so zreteľom na ochranu životného prostredia. 

V súlade s dlhodobým záujmom našich zákazníkov a ak-

cionárov vynakladáme značné úsilie v oblasti zlepšovania 

kvality poskytovaných služieb a hospodárnosti realizo-

vaných činností prostredníctvom budovania stabilných 

partnerstiev založených na korektnej spolupráci a vzájom-

nej dôvere.

Ciele
V záujme naplnenia stratégie spoločnosti stanovujeme na 

rok 2016 nasledovné krátkodobé ciele:

Zabezpečiť plynulé zásobovanie zákazníkov pitnou 

vodou, bezproblémové odvádzanie odpadových vôd 

a ich následnú ekologickú likvidáciu

Efektívnym nastavením jednotlivých procesov dospieť 

k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a s tým sú-

visiacej vyššej spokojnosti zákazníkov

Využitím dostupných komunikačných prostriedkov 

naďalej podporovať zvyšovanie napojenosti na vybu-

dovanú infraštruktúru a tým paralelne prispieť k zvy-

šovaniu životnej úrovne obyvateľov a ochrane život-

ného prostredia

Efektívnym manažmentom aktív dospieť k akcepto-

vateľným cenám ponúkaných služieb pre spoločnosť 

i zákazníkov

Zabezpečovať trvalo udržateľnú prevádzkyschopnosť 

vodárenskej infraštruktúry, jej obnovu, rozvoj a mini-

malizovať na minimum havarijné situácie

Naďalej generovať primeraný cash flow pre potreby 

financovania investičných projektov a včasné plnenie 

záväzkov

Udržiavať korektné vzťahy so zamestnancami a pod-

porovať ich vzdelávacie aktivity za účelom zvyšovania 

kvalifikácie, efektivity práce a odborného rastu

Udržať súčasný progres v oblasti prevádzkovo-eko-

nomického smerovania spoločnosti s využitím po-

tenciálu vnútorných rezerv.

Základné údaje o spoločnosti

Stratégia a ciele spoločnosti

O SPOLOČNOSTI
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5

zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodár-

stvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou 

z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti,

odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej 

kanalizácie v danej územnej pôsobnosti,

v súvislosti so základným predmetom podnikania: pre-

vádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné 

zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiar-

ne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodár-

sky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, 

prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú 

a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných 

vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, 

prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov 

a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, 

opravárenské a servisné, technologické a laboratórne 

činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj 

dodávateľským spôsobom bez územného vymedze-

nia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu 

geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených 

zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku 

mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie by-

tového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch 

podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania 

- turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie 

v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo 

žúmp a ich následné čistenie v ČOV, vykonávať činnosť 

stavebného dozoru s odborným zameraním inžinier-

ske 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 spotre-

biteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzko-

vateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných 

živností,

výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, 

pesticídov a agrochemických produktov,

poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,

prípravné práce k realizácii stavby,

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebez-

pečným odpadom,

informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov 

a interiérov,

diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí,

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami 

s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného 

vozidla,

správa bytového a nebytového fondu,

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných 

než základných služieb spojených s prenájmom,

reklamné a marketingové služby,

prenájom hnuteľných vecí,

výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, 

chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody 

a zmäkčenej vody.

V roku 2013 valné zhromaždenie spoločnosti na návrh predstavenstva schválilo rozšírenie predmetu podnikania tak, 

aby spoločnosť mohla vykonávať aj iné aktivity súvisiace s hlavnými činnosťami podnikania, ktorými sú zásobovanie 

pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Predmet podnikania

O spoločnosti
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6 Výročná správa 2015

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 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 informatiky

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

Organizačná štruktúra spoločnosti
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7

Dozorná rada
predseda dozornej rady Juraj Mesko od 26. 03. 2015

Ing. Štefan Štefek do 16. 03. 2015

podpredseda dozornej rady Ladislav Gódány od 13. 03. 2015

Ing. Gejza Pischinger do 12. 03. 2015

člen dozornej rady Ing. Vladimír Bakoš

Mgr. Gabriel Bárdos od 05. 06. 2015

JUDr. Eva Benčeková

Ing. Milan Došek od 05. 06. 2015

Ing. Peter Ďurica od 05. 06. 2015

Ing. Jozef Flimel

Ing. Igor Gál

Ing. František Gőgh od 05. 06. 2015

Ing. Miroslav Habara od 05. 06. 2015

Július Horváth

Klára Horváthová

Ing. Štefan Jancsó

Ing. Ondrej Juhász od 05. 06. 2015

Milan Krošlák

Ľubomír Lőrincz

Ing. Martin Nemky od 05. 06. 2015

JUDr. Dana Petríková

Ing. Iveta Randziaková

PaedDr. Roman Urbánik od 05. 06. 2015

Michal Srnec do 02. 06. 2015

Mgr. Ladislav Maťašovský do 13. 03. 2015

JUDr. Zoltán Hájos do 12. 03. 2015

Predstavenstvo
predseda predstavenstva Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. od 13. 03. 2015

Ing. Zsolt Lukáč do 12. 03. 2015

podpredseda predstavenstva Ing. Zoltán Hájos od 13. 03. 2015

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. do 12. 03. 2015

člen predstavenstva Ing. Peter Baláž

Mgr. art. Otokar Klein od 27. 03. 2015

Mgr. Ľuboš Kolárik

Ing. Štefan Mišák

Ing. Martin Tomčányi

Ing. Miroslav Habara do 26. 03. 2015

Štatutárne orgány spoločnosti

O spoločnosti
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8 Výročná správa 2015

OZ

Topoľčany

OZ

Nitra

OZ

Galanta OZ

LeviceOZ

Nové Zámky

OZ

Komárno

OZ

Dunajská

Streda

Generálny riaditeľ Ing. Ján Podmanický

Výrobný riaditeľ Ing. Marek Buranský

Technicko-investičný riaditeľ Ing. Štefan Štefek

Obchodno-ekonomický riaditeľ Ing. Gabriela Pyteľová

Počet zamestnancov * 1 552

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 788 561

Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu 413 323

Dĺžka vodovodnej siete 5 644 km

Počet vodovodných prípojok 193 860

Dĺžka stokovej siete 1 631 km

Počet kanalizačných prípojok 59 274

Hospodársky výsledok po zdanení 737 tis. €

*Priemerný evidenčný prepočítaný

Rozloha územia pôsobnosti ZsVS, a. s., tvorí 17.9 % z rozlohy Slovenska.

Výkonný manažment spoločnosti

Územná pôsobnosť a odštepné závody

Kľučové ukazovatele
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 105 638

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 95 232

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 90,15

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 552,30

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 135,44

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 23 853

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

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 76 542

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 55 327

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 72,28

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 334,30

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 136,27

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 11 821

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 35

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

odštepný závod

Dunajská Streda

Vedúci a riaditeľ Ing. Ladislav Sebö

Sídlo Kračanská cesta 1233

929 01 Dunajská Streda
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 133 198

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 129 215

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 97,01

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 727,11

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 109,64

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 31 823

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

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 93 433

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 77 989

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 83,47

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 390,26

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 29,27

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 14 048

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 36

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

odštepný závod

Galanta

Vedúci a riaditeľ Ing. Ľubomír Fraňo

Sídlo P. Pazmánya 4

927 01 Šaľa
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 40 205

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 31 026

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 77,17

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 296,25

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 129,71

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 11 045

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

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 16 154

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 3 273

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 20,26

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 584

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 25

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

odštepný závod

Komárno

Vedúci a riaditeľ Martin Dananai

Sídlo Ul. Thalyho 2

945 01 Komárno

O spoločnosti

vnutro zsvs.indd   11 28.4.2016   13:16:30
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 102 363

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 97 364

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 95,12

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 774,14

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 245,58

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 23 512

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

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 58 144

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 49 385

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 84,94

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 186,75

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

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 4 739

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

odštepný závod

Levice

Vedúci a riaditeľ Ing. Zuzana Trnková

Sídlo Ludanská 4

934 01 Levice
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 175 821

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 163 225

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 92,84

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 1 199,98

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 195,87

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 36 724

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

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 113 657

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 96 642

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 85,03

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 371,46

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 66,90

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 12 943

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 35

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 3

z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 2

z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 1

odštepný závod

Nitra

Vedúci a riaditeľ Margita Kršáková

Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4

949 60 Nitra

O spoločnosti
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Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 137 873

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 128 315

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 93,07

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 862,32

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 274,60

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 34 079

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 40

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 76 084

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 59 447

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 78,13

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 169,67

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

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 7 575

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 45

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

odštepný závod

Nové Zámky

Vedúci a riaditeľ Martin Dananai

Sídlo Ľanová 17

940 01 Nové Zámky

vnutro zsvs.indd   14 28.4.2016   13:16:30



15

Vodovody a stokové siete

OBYVATELIA / úroveň zásobovanosti pitnou vodou:

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 145 099

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 144 184

% ZÁSOBOVANOSTI:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 99,37

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE v km:

Dĺžka vodovodnej siete celkom 789,53

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 209,79

VODOVODNÉ PRÍPOJKY:

Počet vodovodných prípojok 32 824

Priemer. počet vodovod. prípojok na 1 km vod. siete prevádzk. OZ 42

OBYVATELIA / úroveň odkanalizovania:

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 76 095

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke OZ 71 260

% ODKANALIZOVANIA:

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 93,65

DĹŽKA STOKOVEJ SIETE v km:

Dĺžka stokovej siete celkom 155,35

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 16,03

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY:

Počet kanalizačných prípojok 7 564

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 49

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

odštepný závod

Topoľčany

Vedúci a riaditeľ Ing. Milan Šútora

Sídlo Tovarnícka 2208

955 55 Topoľčany

O spoločnosti
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75,1 %
1165

24,9 %
387

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

vytvárať a zavádzať do praxe nástroje, ktoré podporujú 

a prispievajú k napĺňaniu vízie, poslania a strategických 

cieľov spoločnosti, a zároveň využívajú potenciál jej 

zamestnancov. Pri napĺňaní personálnej politiky dôsledne 

dbáme na dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí.

Spoločnosť poskytuje zamestnancom širokú škálu bene-

fitov a zamestnaneckých výhod. Značnú časť výhod 

majú zamestnanci garantovanú v podnikovej kolektívnej 

zmluve.

V oblasti starostlivosti o zamestnancov spoločnosť naďalej 

venovala osobitnú pozornosť zvyšovaniu kvality zdravot-

nej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov. V roku 2015 

spoločnosť poskytovala zamestnancom: 

- stravovanie a príspevok zo sociálneho fondu na stravo-

vanie,

- lekársku starostlivosť vrátane preventívnych očkovaní 

proti hepatitíde typu A, kliešťovej encefalitíde,

- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové 

sporenie zamestnancov. Príspevok zamestnávateľa 

na doplnkové dôchodkové sporenie bolo možné uza-

tvoriť s jednou z troch doplnkových dôchodkových 

spoločností, a to ING Tatry-Sympatia d.d.s., a. s., Dopln-

ková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., AXA 

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

- sociálnu výpomoc zamestnancom a ich rodinným 

príslušníkom v mimoriadnych životných situáciách,

- finančnú odmenu, pri pracovných a životných jubi-

leách. 

V rámci pracovných výročí (za 10 a každých ďalších 5 rokov 

pracovného pomeru) sme poskytli 139 zamestnanom fi-

nančnú odmenu. Pri príležitosti životných výročí (50 rokov 

veku a 60 rokov veku) sme odmenili 102 zamestnancov. 

Ľudské zdroje

Starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosť k 31. decembru 2015 evidovala 1 552 zamest-

nancov (priemerný evidenčný prepočítaný počet). 

Z uvedeného počtu bolo 36 % v kategórii technicko-hos-

podárskych pracovníkov (z toho 58 % žien) a 64 % v kate-

górii robotníckych profesii (z toho 5,5 % žien).

V priebehu roku 2015 bolo uzatvorených 112 nových 

pracovných pomerov a pracovný pomer ukončilo 119 

zamestnancov, z čoho 37 odišlo do starobného dôchodku. 

Spoločnosť uzatvorila 44 dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru.
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3,1%

9,9% 24,3%

38,0%
24,7%

 do 25 rokov

 26-35 rokov

 36-45 rokov

 46-55 rokov

nad 56 rokov

6,7%

36,0%

43,8%1,4%

11,5%

0,6%

Základné vzdelanie

Stredné vzdelanie

bez maturity 

Stredné vzdelanie

s maturitou

Vyššie vzdelanie (bakalári)

Vysokoškolské vzdelanieVedecké vzdelanie

Významnou úlohou v oblasti riadenia ľudských zdrojov 

je proces vzdelávania zamestnancov a ich osobnostný 

rast. Vysokokvalifikovaní zamestnanci sú kľúčom k úspe-

chu spoločnosti, a preto spoločnosť neustále investuje do 

vzdelávania zamestnancov, vďaka ktorému má každý zo 

zamestnancov príležitosť zvyšovať si svoje odborné vedo-

mosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu.

Aj v roku 2015 sa mohli naši zamestnanci vzdelávať na 

rôznych interných školeniach. Ide najmä o prezentácie, 

praktické cvičenia v prípade využívania softvérových 

prostriedkov a diskusie o pracovných postupoch. Práve 

tá posledná forma vzdelávania sa veľmi osvedčila pri 

implementácii nových postupov v práci. Komunikáciou 

v menších kolektívoch o zavádzaných postupov do praxe 

sa darí vyriešiť otázky výrobno-prevádzkového charakteru 

a rozšíriť vedomosti zamerané na interné predpisy, čo ve-

die k zvýšeniu efektivity a kvality vykonanej práce.

Okrem zvyšovania odborných znalostí sme v ostatných 

rokoch venovali pozornosť aj zvyšovaniu komunikačných 

zručností zamestnancov pracujúcich v oblasti priamej ko-

munikácie so zákazníkmi alebo pri vedení interných kolek-

tívov. Takto bolo preškolených 100 zamestnancov.

Samozrejmosťou je pravidelné preškoľovanie zamest-

nancov v oblasti BOZP na všetkých riadiacich stupňoch. 

V roku 2015 sa preškolilo 410 zamestnancov, u ktorých je 

takéto preškolenie povinné.

Spoločnosť aj v roku 2015 podporila aktivity svojich 

zamestnancov v oblasti zvyšovania kvalifikácie. Popri 

zamestnaní študuje 5 zamestnancov spoločnosti.

Vo vekovej štruktúre zamestnancov neboli zaznamenané 

oproti predchádzajúcim rokom výrazné zmeny. Priemerný 

vek k 31. 12. 2015 bol 48 rokov.

Vzdelávanie

Veková štruktúra zamestnancov ZsVS,a. s., k 31. 12. 2015. Kvalifikačná štruktúra zamestnancov ZsVS, a. s., k 31. 12. 2015

O spoločnosti
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02/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., dosiahla 

v roku 2015 hospodársky výsledok pred zaúčtovaním dane 

vo výške 630 tis. €. Po zúčtovaní dane splatnej a dane 

odloženej vykázala spoločnosť zisk po zdanení 737 tis. €.

Odložená daň bola spôsobená rozdielom medzi objemom 

účtovných a daňových odpisov.

Spoločnosť vďaka nárastu celkových výnosov v roku 2015 

o 4,4 % oproti predchádzajúcemu roku dosiahla kladný 

hospodársky výsledok, pričom nárast celkových nákladov 

oproti roku 2014 bol o 3,9 %. Primárnym zdrojom výnosov 

spoločnosti sú výnosy za dodávku pitnej vody a za odve-

denie a čistenie odpadových vôd, ktoré v roku 2015 pred-

stavovali až 85 % z celkových výnosov. V roku 2015 došlo 

k nárastu výnosov za dodávku pitnej vody o 3,1 % a výnosy 

za odvedenie a čistenie odpadových vôd vzrástli o 3,8 %.

V roku 2015 došlo k zvýšeniu výnosov vďaka zvýše-

niu realizovaných objemov vôd, bez nárastu cien vody 

a stočného.

K nárastu nákladov došlo hlavne z dôvodu nárastu odpi-

sov o 6,1 % kvôli zaradeniu investícií do používania, spo-

treby energií o 2,6 % súvisiacej hlavne s užívaním novoza-

radeného majetku a nárastu nákladov na opravy a údrž-

bu o 21 %. Nárast nákladov na opravy a udržiavanie bol z 

dôvodu zastaranosti vodárenských technológií, objektov 

a vodárenských sietí a počítalo sa s ním už v schválenom 

pláne pre rok 2015. Predmetný nárast sa týkal predovšet-

kým objektov a zariadení súvisiacich priamo s dodávkou 

pitnej vody a jej odkanalizovaním. U ostatných položiek 

nákladov došlo k poklesu oproti minulému roku.

Výsledky hospodárenia v číslach

EKONOMICKÉ HODNOTENIE

rok
hospodársky výsledok

po zdanení v tis. €

2011 2 057

2012 246

2013 785

2014 6

2015 737

Návrh na použitie zisku
Spoločnosť vykázala za rok 2015 zisk po zdanení vo výške 

737 168,65 €.

Návrh na použitie zisku:

Prídel do rezervného fondu – 10% 73 717 €

Krytie neuhradenej straty

minulých rokov: 663 452 €

Prehľad výnosových a nákladových položiek
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Ekonomické hodnotenie
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Základom majetku spoločnosti je dlhodobý hmotný ma-

jetok - vodárenský, ktorý predstavuje 93 % z celkovej hod-

noty majetku. Vodárenský majetok zahrňuje vodovody, 

kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodárenský 

hnuteľný majetok.

Obstarávacia hodnota dlhodobého hmotného majetku 

sa medziročne zvýšila oproti roku 2014 o 7 %. Najväčší 

nárast bol zaznamenaný pri majetku kanalizácií a ČOV. 

Okrem majetku, ktorý je už zaradený do používania, 

vzrástol objem rozpracovaných investícií oproti roku 2014 

o 33 531 tis. €, pričom spoločnosť v roku 2015 investovala 

v značnej miere hlavne do projektov spolufinancovaných 

z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Celková 

hodnota rozpracovaných investícií k 31. 12. 2015 bola vo 

výške 91 652 tis. €.

Samostatný hnuteľný majetok t.j. majetok nezahrnutý do 

rozpočtu stavieb a dlhodobý nehmotný majetok obstarala 

spoločnosť v celkovej výške 1 818 tis. €.

Nákup samostatného hnuteľného majetku bol zameraný 

najmä na obnovu vozového parku, čerpadiel, miešadiel 

a dávkovacích zariadení, meracích, regulačných a labo-

ratórnych prístrojov, transformátorov, frekvenčných 

meničov, elektrocentrál, hydraulických agregátov, zaria-

dení na bezvýkopové ukladanie potrubí, malých mecha-

nizmov a informačných technológií.

Stav majetku

hodnota v tis. € percentuálny podiel

vodárenský majetok 520 114 93 %

z toho: vodovod 228 908 41 %

 kanalizácia 163 259 29 %

 čistiarne odpadových vôd 67 723 12 %

 hnuteľný majetok - vodárenský 60 224 11 %

ostatný majetok 29 013 5 %

pozemky 9 874 2 %

SPOLU 559 001 100 %

hnuteľný majetok hodnota v tis. € percentuálny podiel

automobily (nákladné, osobné + príslušenstvo) 221 12 %

čerpadlá a miešadlá (voda, kanál, dávkovacie zariadenia) 540 29 %

hardvérové a softvérové vybavenie 322 18 %

laboratórne prístroje 113 7 %

meracie a regulačné prístroje 99 5 %

ostatný majetok 523 29 %

SPOLU 1 818 100 %

Prehľad obstaraných druhov samostatného hnuteľného majetku t.j. majetok nezahrnutý do rozpočtu stavieb.

Kategorizácia majetku ZsVS, a. s., k 31. 12. 2015 v tis. €

vnutro zsvs.indd   20 28.4.2016   13:16:31



21

Podstatnú časť svojich kapacít spoločnosť používa na ply-

nulé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, odvádzanie 

a následné čistenie odpadových vôd. Neustálou cyklic-

kou a necyklickou údržbou, havarijnou a opravárenskou 

činnosťou udržiavali zamestnanci spoločnosti vlastný 

i používaný cudzí majetok v prevádzkyschopnom stave. 

Najčastejšou činnosťou bolo odstraňovanie porúch na 

vodovodnej a kanalizačnej sieti ako i opravy technolo-

gických a elektrických zariadení. Celkovo bolo na vodo-

hospodárskych objektoch odstránených 8 264 porúch, 

ocenených vlastnými nákladmi vo výške 1 768 tis. €.

Na údržbu majetku realizovanú vlastnými zamestnan-

cami bolo vynaložených 11 097 tis. €. V rámci údržby sa 

vykonávali činnosti údržby na zariadeniach vodovodov 

a kanalizácií, výmeny vodomerov, čistenie a dezinfekcia 

vodojemov, maliarske a natieračské práce, opravy oplotení, 

údržba areálov a objektov, zariadení a strojového parku.

Oprava a údržba

Pre rok 2015 bol Plán opráv stanovený na základe potreby 

ZsVS, a. s., zabezpečiť prevádzkyschopnosť dlhodobého 

majetku spoločnosti v súlade s legislatívnym rámcom sta-

noveným zákonom č. 442/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR 

č. 262/2010. Výška plánu opráv dodávateľským spôsobom 

predstavovala sumu 3 000 tis. €. Plnenie plánu opráv bolo 

zamerané najmä na zabezpečenie prevádzkyschopnosti 

a bezpečnosti vodárenských sietí, strojov, prístrojov, zari-

adení a nehnuteľností. V bežnom roku predstavoval tento 

náklad hodnotu 3 242 tis. €.

Najväčší podiel opráv realizovaných dodávateľským spôs-

obom predstavujú opravy technológií a periodické revízie 

vyhradených technických zariadení, ktoré musia vyko-

návať certifikované subjekty.

Podiel opráv realizovaný dodávateľským spôsobom 

na vodovodných a kanalizačných sieťach len sčasti 

pokrýva celkovú potrebu opráv, nakoľko opravy zabez-

pečujú prevádzky vlastnými zamestnancami a veľké re-

konštrukčné práce s charakterom obnovy sú zabezpečo-

vané v rámci investičného plánu spoločnosti.

poruchy počet hodnota v tis. €

vodovod 2 631 1 326

kanalizácia 5 633 442

SPOLU 8 264 1 768

 údržba hodnota v tis. €

vodovod 6 692

kanalizácia 3 790

iné (obnova, Invest. akcie vo vlastnej réžii 615

SPOLU 11 097

Počet porúch a ich hodnota k 31. 12. 2015 v tis. €.

Hodnota údržby k 31. 12. 2015 v tis. €.

Ekonomické hodnotenie
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Cenová politika

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 

len „ÚRSO”) č. 0133/2014/V zo dňa 2. 7. 2014 boli schválené 

maximálne ceny vodného a stočného na obdobie od 

2. 7. 2014 do 31. decembra 2014 ako aj na ďalšie roky t.j. 

2015 a 2016 t.j. do ukončenia regulačného obdobia nasle-

dovne:

Na výšku vodného a stočného negatívne vplývajú pok-

lesy objemov vôd, nárast odberných miest s nízkym alebo 

nulovým odberom, čo vedie k narastaniu cien vodného 

a stočného pri prepočte na volumetrickú jednotku (m3). 

Odstránenie tohto problému by prinieslo zavedenie fix-

nej časti tarify. Odberné miesta („OM”) s nízkym alebo 

nulovým odberom majú charakter rekreačných zariadení, 

nie sú celoročne obývané alebo voda z verejného vodovo-

du slúži len ako dodatočný zdroj z dôvodu, že odberateľ 

má vlastný zdroj pitnej vody – studňu.

Naša vodárenská spoločnosť však má aj na takéto odber-

né miesta s minimálnym odberom fixné náklady, medzi 

ktoré patria náklady na udržiavanie kapacity vodných 

zdrojov a úpravni vôd, náklady na prevádzku a kontrolu 

odberného miesta, odpočet odberného miesta, vystave-

nie faktúry, zabezpečenie meradla, výmenu meradla. Mini-

málny odber, a tým aj nulové, resp. minimálne tržby na 

týchto odberných miestach majú za následok zvyšovanie 

nákladov na m3 skutočne odobratej pitnej vody alebo 

vody odkanalizovanej.

V rámci našej spoločnosti existuje 58 612 odberných mi-

est, ktoré majú odber od 0 do maximálne 30 m3 za rok, čo 

predstavuje 29,5 % z celkového počtu odberných miest. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty OM s minimál-

nym odberom podľa jednotlivých odštepných závodov:

maximálna cena platná od 3. 7. 2014 do 31. 12. 2016 za cena bez DPH

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

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

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

OM za ZsVS a. s.,

za vodné a stočné spolu
OM do 30 m3 % OM do 30 m3

rok 2015 rok 2015 rok 2015

diaľkovody 5 0  0 %

OZ Dunajská Streda 24 668 5 610 22,74 %

OZ Galanta 33 152 8 502 25,65 %

OZ Komárno 11 695 3 286 28,10 %

OZ Levice 23 761 8 579 36,11 %

OZ Nitra 37 257 11 453 30,74 %

OZ Nové Zámky 35 506 10 707 30,16 %

OZ Topoľčany 32 711 10 475 32,02 %

SPOLU 198 755 58 612 29,49 %

Počty OM s minimálnym odberom podľa odštepných závodov k 31. 12. 2015.
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Cieľom regulačnej politiky štátu v najbližšom období je 

zaviesť od 1. 1. 2017 dvojzložkovú cenu vo vodnom hos-

podárstve, ktorá by zohľadňovala prostredníctvom svojej 

fixnej zložky pokrytie fixných nákladov.

V nasledujúcich grafoch a tabuľkách je znázornený pre-

hľad realizovaných objemov vôd a tržieb a vývoj cien vod-

ného a stočného:

€/m3 bez DPH 2011 2012 2013 2014 2015

vodné  1,0000 €  1,0518 €  1,0581 €  1,0802 €  1,0802 € 

stočné  0,8146 €  0,8302 €  0,8286 €  0,8538 €  0,8538 € 

SPOLU  1,8146 €  1,8820 €  1,8867 €  1,9340 €  1,9340 € 

SPOLU s DPH  2,1775 €  2,2584 €  2,2640 €  2,3208 €  2,3208 € 

Medziročný nárast 2,61% 3,71% 0,25% 2,51% 0,00%
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V roku 2015 spoločnosť naďalej upriamovala svoju pozor-

nosť na neustále skvalitňovanie nastavených postupov 

s cieľom čo najviac sa priblížiť k potrebám zákazníkov. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., disponuje 

sieťou siedmich zákazníckych centier, ktoré sú zriadené 

v mieste príslušných odštepných závodov:

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 kontaktu so 

zákazníkmi, ktoré poskytujú komplexné a adekvátne 

informácie, profesionálne poradenstvo pri zazmluvňo-

vaní, realizácií platieb, fakturácií, odpočtoch a ostatných 

službách súvisiacich s dodávaním pitnej vody z verejného 

vodovodu a odvádzaním odpadovej vody verejnou kana-

lizáciou. Zákaznícke centrá poskytujú služby zákazníkom 

počas jednotne upravených stránkových hodín.

Spoločnosť využila všetky dostupné prostriedky, k zvýše-

niu pozitívneho vnímania spoločnosti širokou verejnosťou, 

zákazníkmi a akcionármi. Renovácia priestorov zákaz-

níckych centier, zavádzanie nových foriem komunikácie 

so zákazníkmi, iniciovanie stretnutí s miestnymi samosprá-

vami za účelom informovanosti boli kroky, ktoré k tomu vo 

veľkej miere prispeli.

Spoločnosť v roku 2015 zabezpečovala dodávku pitnej 

vody pre 194 503 odberných miest, oproti roku 2014 je 

to o 2194 odberných miest viac, čo predstavuje 1,1 % me-

dziročný narast počtu OM dodávky pitnej vody. Zvýšenie 

počtu odberných miest pre dodávku pitnej vody vzniklo 

v dôsledku zahájenia prevádzky verejných vodovodov 

patriacich obciam alebo iným právnickým osobám na 

základe nových zmlúv o prevádzkovaní alebo dodatkov 

už k existujúcim zmluvám. K novým obciam, kde sa začalo 

prevádzkovanie patrí predovšetkým obec Čata + 162 od-

berných miest, obec Keť + 230 odberných miest (obidve 

obce v prevádzke OZ Levice), obec Čechy + 181 odberných 

miest (v prevádzke OZ Nové Zámky).

Zároveň v roku 2015 zabezpečovala spoločnosť odkanali-

zovanie odpadových vôd pre 60 885 odberných 

miest, oproti roku 2014 je to o 2104 odberných miest 

viac, čo predstavuje 3,6 % medziročný narast počtu OM 

odkanalizovania odpadovej vody. Významný podiel na 

náraste má odštepný závod Dunajská Streda, kde pribudlo 

454 nových odberných miest na odkanalizovanie odpa-

dových vôd, čo je 22 % podiel na celkovom počte nových 

odberných miest.

V nasledovnom grafe je uvedená štruktúra jednotlivých 

kategórii odberateľov, ktorí sa podieľajú na odbere pit-

nej vody ako aj producentov vody odkanalizovanej. 

K 31. 12. 2015 bolo evidovaných 92 % odberných miest 

u domácností, avšak odoberali len 69,9 % pitnej vody, 

pričom priemysel, poľnohospodárstvo a ostatní odber-

atelia tvoria len 8 % odberných miest a odoberajú až 

30,1 % pitnej vody. Podobná situácia je aj pri vode odkana-

lizovanej, kde 87 % odberných miest u domácností odvá-

dza do kanalizácie len 53,2 % odpadových vôd a 13 % 

odberných miest v priemysle, poľnohospodárstve a os-

tatných odberateľoch odvádza do kanalizácie až 46,8 % 

odpadových vôd.

Zákaznícka orientácia
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Dodávka pitnej vody podľa kategórii odberateľov.

Odkanalizovanie odpadovej vody podľa kategórii odberateľov.

69,9 %

53,2 %

22,8 %

36,9 %

5,6 %

9,6 %

1,7 %

0,3 %

domácnosti

domácnosti

priemysel

priemysel

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo

ostatní odberatelia*

ostatní odberatelia*

* školstvo, štátna a verejná správa, zdravotníctvo, obce a ostatní
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Vo všetkých odštepných závodoch došlo oproti roku 2014 

k poklesu nulových odberov. Najvyšší pokles nulových 

odberov bol na odštepnom závode Topoľčany a Nitra, 

pričom na odštepnom závode Levice sa stále udržuje 

počet odberných miest bez odberu pitnej vody.

Odberné miesta s nulovým odberom, odberné miesta 

s nízkym odberom (do 30 m3), ako aj domácnosti, ktoré 

sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu nepri-

pojili majú značný vplyv aj na výšku vodného, ako aj 

stočného. Pre tieto odberné miesta sú služby dodávky 

vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd pripravené, 

náklady sú vynaložené, ale výnosy u evidovaných odber-

ných miest sú zatiaľ nerealizované. Takýto stav vytvára ne-

dostatočné krytie nákladov a časom vedie k zbytočnému 

zvyšovaniu ceny.

Je dôležité, aby sa zákazníci na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu pripojili a služby plne využívali. Okrem iného 

tým prispievajú aj k cenovej stabilite.

Hlavné činnosti podnikania spoločnosti, ktorými sú dodáv-

ka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 

boli v roku 2015 ovplyvnené súborom mnohých fakto-

rov, ktoré sa už prejavujú v spotrebe vody niekoľko rokov. 

V rámci našej územnej pôsobnosti dochádza k zmene 

životného štýlu obyvateľov regiónu – dochádzanie za 

prácou mimo bydliska, nižšou až nulovou spotrebou vody 

v dôsledku moderného vybavenia domácností, nižšou 

ekonomickou výkonnosťou regiónu v dôsledku zániku 

podnikateľských subjektov v potravinárskom priemysle, 

v poľnohospodárstve a stagnujúceho ekonomického 

prostredia. Rozhodujúcim faktorom pre napojenie oby-

vateľstva na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sú 

aj náklady na výstavbu vodovodnej alebo kanalizačnej 

prípojky popri existujúcej studni alebo žumpe.

 
nárast odberných miest 

dodávky pitnej vody

nárast odberných miest 

odkanalizovania odpadovej vody

odštepný závod počet OM % nárastu OM počet OM % nárastu OM

OZ Dunajská Streda 290 1,2 % 454 4,4 %

OZ Galanta 3 0,0 % 141 1,0 %

OZ Komárno 105 0,9 % 19 2,2 %

OZ Levice 507 2,2 % 344 6,7 %

OZ Nitra 557 1,5 % 437 3,1 %

OZ Nové Zámky 260 0,7 % 279 3,4 %

OZ Topoľčany 472 1,5 % 430 6,5 %

SPOLU 2 194 1,1 % 2 104 3,6 %

+1,1 % -5,1 %+3,6 %
medziročný narast

počtu OM dodávky

pitnej vody

pokles počtu OM

s nulovým odberom
medziročný narast

počtu OM odkanalizovania

odpadovej vody

Prehľad nárastu odberných miest pre dodávku pitnej vody ako aj vody odkanalizovanej podľa odštepných závodov k 31. 12. 2015..
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OM za vodné 

a stočné 

spolu

OM 

s nulovým 

odberom

% OM 

s nulovým 

odberom

odberné miesta

s nulovým odberom

vývoj počtu OM

s nulovým odberom

rok 2015 rok 2015 rok 2015 za rok 2015 za rok 2014 2015/2014 2015/2014

diaľkovody 5 0  0 0   

OZ Dunajská Streda 24 668 1 446 5,9 % 1 446 1 450 -4 -0,3 %

OZ Galanta 33 152 1 617 4,9 % 1 617 1 639 -22 -1,3 %

OZ Komárno 11 695 801 6,9 % 801 867 -66 -7,6 %

OZ Levice 23 761 2 065 8,7 % 2 065 2 071 -6 -0,3 %

OZ Nitra 37 257 2 980 8,0 % 2 980 2 966 14 0,5 %

OZ Nové Zámky 35 506 2 459 6,9 % 2 459 2 780 -321 -11,5 %

OZ Topoľčany 32 711 2 128 6,5 % 2 128 2 454 -326 -13,3 %

SPOLU 198 755 13 496 6,8 % 13 496 14 227 -731 -5,1 %

Ekonomické hodnotenie

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,

Okresné stavebné bytové družstvo Levice,

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s., Nitra,

TOMA, s.r.o., Topoľčany,

Stavebné bytové družstvo Topoľčany,

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

Stavebné bytové družstvo Šaľa,

Mestské služby Nitra,

AGRO TAMI, a. s., Nitra,

HYZA, a. s., Topoľčany,

Okresné stavebné bytové družstvo Dunajská Streda,

Stavebné bytové družstvo Partizánske,

Enerbyt, s.r.o., Štúrovo,

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

Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry,

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

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske,

SOUTHERM s.r.o., Dunajská Streda,

SLUŽBYT LEVICE, spol. s.r.o.,

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou,

MPBH Šamorín, s.r.o.,

Stavebné bytové družstvo Sereď,

VODA PARTIZÁNSKE s.r.o.,

Mesto Levice,

De Miclén a. s., Bratislava,

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra.

Najvýznamnejší zákazníci spoločnosti v roku 2015 podľa fakturovaného objemu

Prehľad počtu odberných miest vodného a stočného a podiel OM s nulovým odberom podľa odštepných závodov. k 31. 12. 2015.
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03/ VÝROBA A DISTRIBÚCIA
PITNEJ VODY

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., sa po-

dieľa na zásobovaní pitnou vodou v obciach a mestách 

západného Slovenska. Vodovody v obciach a mestách sú 

spravované siedmimi odštepnými závodmi: OZ Galanta,

OZ Dunajská Streda, OZ Nové Zámky, OZ Komárno,

OZ Levice, OZ Nitra, OZ Topoľčany. Celkovo sa jedná 

o obce a mestá v jedenástich okresoch, a to Dunajská Stre-

da, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Morav-

ce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a časť 

okresu Komárno.

Z celkového počtu 840 197 obyvateľov v sídlach s vereným 

vodovodom bolo k 31.12.2015 na verejný vodovod napo-

jených 788 561 obyvateľov, čo predstavuje napojenosť 

vo výške 93,85 % a celkový medziročný nárast o 0,36 %. 

V roku 2015 ZsVS, a. s., prevádzkovala celkom 5 644 km

vodovodnej siete, z toho na zmluvu prevádzkovala

1 301 km. Z celkovej dĺžky vodovodnej siete tvorí 442 km 

sieť diaľkovodov. 

Pitná voda na zásobovanie sa odoberá zo 146 využívaných 

vodárenských zdrojov. Celkový objem podzemných vôd 

odobraných v roku 2015 zo všetkých využívaných vod-

ných zdrojov bolo 44 579 191 m3.

Najviac vody sa každoročne vyrobí vo veľkokapacitných 

vodárenských zdrojoch, ktoré spravuje útvar prevádz-

ky diaľkových vodovodov. Sú to vodné zdroje - v Jelke, 

Gabčíkove, Timoradzi a 5 prameňov v oblasti Bánoviec 

nad Bebravou. Sústavou diaľkových vodovodov je vyro-

bená voda dodávaná odštepným závodom a ďalej dis-

tribuovaná do jedenástich okresov.

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 vodárenskej spoločnosti, 

a. s., pre časť obcí v jej správe.

Vodárenské zdroje (VZ) využívané v rámci diaľkových vodovodov sú studne a pramene. V roku 2015 útvar prevádzky 

diaľkových vodovodov prostredníctvom svojich stredísk vyrobil na VZ následovné množstvá pitnej vody: 

Zásobovanie pitnou vodou

Technické údaje diaľkových vodovodov:

Studne

názov VZ počet studní celková výdatnosť Q = l.s-1 vyrobená pitná voda v m3

Jelka 7 727,5 (700,0 *) 11 658 387

Gabčíkovo 13 1 040,0 14 058 270

Timoradza 8 135,0 513 676

* povolený odber

Pramene

názov prameňa - lokalita celková výdatnosť Q = l.s-1 (min. – max.) vyrobená pitná voda v m3

Pri Mlyne – Čierna Lehota 6,0 – 220,0 85 960

Pri Moste – Slatina nad Bebravou 38,0 – 664,0 1 282 734

Pri Mlyne – Slatina nad Bebravou 20,0 – 58,0 410 475

Vrchovište – Slatinka nad Bebravou 56,0 – 2 000,0 3 437 725

Jazero - Motešice 143,0 – 191,0 2 869 750
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Na celkovom množstve vody vyrobenej a určenej k re-

alizácii sa podieľa voda z dialkových vodovodov 77 %. 

Pri dodávke vody spoločnosť v roku 2015 splnila všetky 

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

vených termínoch boli spracované a odovzdané podkla-

dy pre plnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských 

zdrojov a výroby vody, vyplývajúcich z Vyhlášky Minister-

stva životného prostredia SR č. 605/2005 Z.z.. Pravidelne 

boli spracovávané všetky mesačné hlásenia týkajúce sa 

výroby vody, jej čerpania a distribúcie.

ukazovateľ hodnota

Počet obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 840 197

Počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod 788 561

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejným vodovodom 93,85 %

Dĺžka vodovodnej siete celkom 5 644 km

Dĺžka vodovod. siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 1 301 km

Počet vodovodných prípojok 193 860

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

+2,5 %
zvýšenie odoberaného množstva vody

z vodárenských zdrojov oproti roku 2014
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Množstvo vody odobrané z využívaných vodných zdrojov

Výroba a distribúcia pitnej vody

Vybrané štatistické ukazovatele za oblasť verejných vodovodov.
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V roku 2015 kontinuálne prebiehali kontroly využívaných 

vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem v pôsob-

nosti odštepných závodov Topoľčany a Nitra. Vykonali sa 

kontroly aj opakované kontroly na 37 vodárenských zdro-

joch OZ Topoľčany a 27 vodárenských zdrojoch OZ Nitra. 

Pre vodárenské zdroje OZ Topoľčany bola vypracovaná 

čiastková správa. Režimové merania kolísania hladín 

a kvality podzemnej vody boli spracované pre vodárenský 

zdroj Bodíky. Pre vodárenský zdroj Jelka bol zhodnotený 

režim kolísania obsahu mangánu v studniach.

V rámci pravidelnej prehliadky technického stavu studní 

vodárenského zdroja Timoradza boli premerané hĺbky 

studní a na základe výsledkov meraní bolo odporučené 

ich ďalšie sledovanie. Pravidelne boli vykonávané kontrol-

né merania hladín podzemnej vody a čerpaného množ-

stva v studniach a pozorovacích objektoch v správe útva-

ru prevádzky diaľkových vodovodov.

V programe Previs sa pokračovalo v ukladaní mapových 

podkladov pre jednotlivé vodárenské zdroje. Pre tento pro-

gram boli v spolupráci s garantami programu vytvorené 

podmienky pre zadávanie údajov z režimového pozoro-

vania v pozorovacích objektoch vodárenských zdrojov. 

V spolupráci s útvarom technickej evidencie majetku sa 

pokračovalo v zadávaní mapových podkladov ochran-

ných pásiem vodárenských zdrojov do programu LIDS.

Na zabezpečenie povolení na zvláštne užívanie vody pre 

využívané vodárenské zdroje bol za spolupráce s právnym 

útvarom vypracovaný postup pri podávaní žiadostí o vy-

danie povolenia tak, aby bol v súlade s novelou vodného 

zákona.

Hydrogeológia

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako regu-

lovaný subjekt v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z.z. Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví sleduje štandardy kvality 

dodávky pitnej vody verejným vodovodom. Vyhodnote-

nie štandardov kvality - sumárne výkazy za rok 2015 boli 

zaslané na ÚRSO. V zmysle tejto vyhlášky bolo za rok 2015 

sumárne evidovaných v rámci – Vyhodnotenia štandardu 

kvality dodávky vody: 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Sledovanie kvality pitnej vody zabezpečujú pracoviská 

útvaru chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti, 

ktoré sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou 

službou, pod registračným číslom S-071. Pracoviská Nitra, 

Levice a Topoľčany v mesiaci november úspešne absol-

vovali pravidelný externý audit podľa požiadaviek ISO/IEC 

17025:2005 a obhájili platnosť osvedčenia. Pracoviská útva-

ru zabezpečovali odbery a skúšky v rozsahu schválených 

harmonogramov, v zmysle platnej legislatívy t.j. Vyhlášky 

MŽP SR č. 636/2004 Z z. a NV SR č. 354/2006 Z.z.,

okrem skúšok rádiologických ukazovateľov, ktoré boli 

zadané skúšobnému laboratóriu Výskumného ústavu 

vodného hospodárstva. V roku 2015 bolo naplánovaných 

a zrealizovaných 7 239 odberov pitných vôd, 232 425 

skúšok. Pre interných zákazníkov boli realizované skúšky 

v celkovej hodnote 1 043 239 €, pre externých zákazníkov 

boli vyčíslené skúšky v hodnote 89 197 €.

Počas roku 2015 boli najsledovanejšími ukazovateľmi far-

ba, zákal, obsah mangánu a železa v diaľkovodnom sys-

téme Jelka-Galanta-Nitra, pesticídy vo vodnom zdroji Jelka 

a v pozorovacích objektoch v okolí zdroja, obsah síranov 

vo vodnom zdroji Kravany nad Dunajom. Vyššou počet-

nosťou mikrobiologických a hydrobiologických skúšok 

bola mapovaná nezávadnosť vodného zdroja HG-2 pre 

obec Gabčíkovo, ktorý je v skúšobnej prevádzke bez kon-

tinuálnej dezinfekcie. Mesačne bola monitorovaná účin-

nosť technologických procesov malých úpravní: Veľké 

Kosihy, Klížska Nemá, Kameničná, Vrbová nad Váhom, 

Santovka, Hontianska Vrbica, Sap, Bodíky.

V spolupráci s pracovníkmi prevádzky bola úspešne 

zvládnutá mimoriadna situácia v OZ Galanta, lokálneho 

znečistenia vodovodnej siete spotrebiteľom s prerušením 

dodávky vody, aj vďaka akreditovaným mikrobiologickým 

a hydrobiologickým skúškam.

Laboratórna činnosť a kvalita pitnej vody
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skrátený opis štandardu kvality dodávky pitnej vody

počet

zaznamenaných 

udalostí

§ 2 ods. 1 písm. a) - kvalita pitnej vody 213

§ 2 ods. 1 písm. b) - množstvo vody za jednotku času 8

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

§ 2 ods. 1 písm. d) - pretlak vody 0

§ 2 ods. 1 písm. e) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0

§ 2 ods. 1 písm. f) - nepretržitá dodávka vody - prerušenie 0

§ 2 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 539

§ 2 ods. 1 písm. h) - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) alebo 

písm. d)

24

§ 2 ods. 1 písm. i) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnos-

ti od verejného vodovodu a na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky

623

§ 2 ods. 1 písm. j) - predloženie zmluvy o dodávke vody 2318

§ 2 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody 2650

§ 2 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie preskúšania meradla 9

§ 2 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 771

Výroba a distribúcia pitnej vody

Zo všetkých podaní bolo zaznamenané jedno nedodržanie 

štandardu kvality dodávky vody, v zmysle § 2 ods. 1 písm. m)

– overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy 

za dodávku vody. Za nedodržanie tohto štandardu kva-

lity bola vypočítaná a vyplatená kompenzačná platba vo 

výške 6,26 €.

Vyhodnotenie štandardov kvality.
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04/ ODVÁDZANIE A ČISTENIE 
ODPADOVÝCH VÔD

Spoločnosť v roku 2015 prevádzkovala 1 631 km kanali-

začnej siete, z toho na zmluvu o prevádzkovaní bolo 

343 km. Z celkového počtu 510 109 obyvateľov v sídlach 

s verejnou kanalizáciou bolo k 31.12.2015 na verejnú kana-

lizáciu napojených 413 323 obyvateľov, čo predstavuje na-

pojenosť 81,03 % a celkový medziročný nárast o 0,46 %.

Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania aktuálne-

ho stavu stokovej siete, kontroly uloženia novej stokovej 

siete a prevzatej obecnej kanalizácie, ako aj kanalizačných 

prípojok, bol pracovníkmi útvaru pitnej vody a odpadovej 

vody vykonaný TV monitoring stokovej siete. Spoločnosť 

v súčasnosti disponuje dvomi TV inšpekčnými monitoro-

vacími systémami stokovej siete. V roku 2015 bolo zmoni-

torovaných 37,6 km stokovej siete a 4,6 km kanalizačných 

prípojok. Na základe výsledkov TV monitoringu boli zre-

alizované opravy kanalizácii, ako aj vyhľadané nelegálne 

pripojenia.

V roku 2015 spoločnosť prevádzkovala 42 čistiarní odpa-

dových vôd (ďalej len „ČOV“) a jeden kanalizačný výust 

bez ČOV (v meste Kolárovo). Na základe zmlúv s vlast-

níkmi spoločnosť prevádzkovala 16 ČOV – Bodíky, Dolné 

Saliby, Dolný Štál, Dvory nad Žitavou, Kamenica nad Hro-

nom, Machulince, Nitra, Nesvady, Pata, Podlužany, Skýcov, 

Šarovce, Veľké Uherce, Vojka nad Dunajom, Zemianske 

Sady, Žemberovce. ZsVS, a. s., v rámci projektu „Výčapy 

Opatovce - odvedenie OV na ČOV Nitra“ vybudovala výt-

lak odpadových vôd z obce Výčapy Opatovce na ČOV Ni-

tra. Z toho dôvodu bola ČOV Výčapy Opatovce odstavená 

z prevádzky a pritekajúce odpadové vody na ČOV boli 

odklonené do výtlaku na ČOV Nitra.

Celková účinnosť čistiaceho procesu meraná ukazo-

vateľom BSK5 (biochemická spotreba kyslíka) dosiah-

la úroveň 94,6 % a účinnosť meraná ukazovateľom NL 

(nerozpustené látky) dosiahla úroveň 93,2 %. Účinnosť 

odstraňovania celkového dusíka sa v porovnaní s pred-

chádzajúcim rokom zlepšila a dosiahla úroveň 70,6 % 

(69,1 % v roku 2014) a pri celkovom fosfore dosiahla úroveň 

82,1 %.

V roku 2015 bolo z kanalizačných výustov vypustených do 

vodných tokov 49 920 tis. m3 odpadových vôd, z toho čis-

tiacim procesom prešlo 49 305 tis. m3. Zaznamenali sme 

3,6 % medziročný pokles množstva vypúšťaných vyčis-

tených odpadových vôd, ktorý bol v dôsledku poklesu 

vypúšťaných odpadových vôd zo strany zákazníkov, ako 

aj z dôvodu nižšieho úhrnu atmosférických zrážok.

V rámci vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 

boli prevzaté normy EÚ pre ochranu životného prostre-

dia, ktorých významnou súčasťou je odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd. Spoločnosť v rámci zlepšenia odvádza-

nia a čistenia komunálnych odpadových vôd v roku 2015 

zahájila stavebné práce na rozsiahlych rekonštrukciách 

viacerých čistiarní odpadových vôd - ČOV Šurany, ČOV 

Sereď - Dolná Streda, Zlaté Moravce, Bánovce nad Be-

bravou, Partizánske a Topoľčany. Zároveň sa začalo dobu-

dovanie verejnej kanalizácie v dotknutých regiónoch. 

Stavby sa realizujú v rámci Operačného programu kva-

lity životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je 

Ministerstvo životného prostredia SR. Po skončení re-

konštrukcie budú čistiarne odpadových vôd zodpovedať 

slovenskej legislatíve (zákonu č. 364/2004 Z.z. o vodách, 

nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z.) ako aj európskej 

legislatíve (smernica č. 91/271/EHS).

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Monitoring limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov 

znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd zabez-

pečuje útvar chemicko-technologickej a laboratórnej čin-

nosti, ktorého pracoviská Nitra, Dunajská Streda, Levice, 

Šaľa, Nové Zámky, Topoľčany sú akreditované na analýzy 

odpadových vôd a na odber kalov. V roku 2015 sa praco-

viská úspešne zúčastnili medzilaboratórnej porovnáva-

cej skúšky v odbere kalov na ČOV Olomouc. Monitoring 

skúšok bol vykonávaný v súlade s Vyhláškou MŽP č. 

315/2004 Z.z., NV SR č. 269/2010 Z.z., s rozhodnutiami ob-

vodných úradov ŽP a technologickými požiadavkami na 

prevádzku jednotlivých ČOV. Početnosti odberov prevádz-

kového (6 879 odberov/rok) a inšpekčného monitoringu 

(624 odberov/rok) boli splnené, bolo vykonaných 51 277 

skúšok. Pre interného zákazníka bol realizovaný výkon 

skúšok v celkovej hodnote 285 891 €, pre externého záka-

zníka bol realizovaný výkon skúšok v celkovej hodnote 

15 823 €. Špeciálne skúšky ťažkých kovov, živín a mikro-

biologických ukazovateľov zabezpečovalo skúšobné labo-

ratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o., Žilina.

Kvalita odpadovej vody
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Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody

skrátený opis štandardu kvality odvádzania odpadovej vody

počet zaz-

namenaných 

udalostí

§ 3 ods. 1 písm. a) - množstvo vody za jednotku času 4

§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody 0

§ 3 ods. 1 písm. c) - pretlak v tlakovej alebo podtlak v podtlakovej kanalizačnej sieti 0

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

nalizačnej sieti

0

§ 3 ods. 1 písm. e) - plynulé odvádzanie vody 0

§ 3 ods. 1 písm. f) - opätovné obnovenie odvádzania vody 0

§ 3 ods. 1 písm. g) - lehota na písomnú odpoveď na podanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) 24

§ 3 písm. h) - určenie technických podmienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľnosti od 

verejnej kanalizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky

276

§ 3 písm. i) - predloženie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 1210

§ 3 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody 1185

§ 3 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 437

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako regu-

lovaný subjekt v zmysle vyhlášky č. 276/2012 Z.z. Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví sleduje štandardy kvality 

odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Vy-

hodnotenie štandardov kvality - sumárne výkazy za rok 

2015 boli zaslané na ÚRSO.

Z celkového počtu podaní nebolo v oblasti verejných kanalizácií ani v jednom prípade zaznamenané nedodržanie štan-

dardu kvality odvádzania odpadových vôd.

ukazovateľ hodnota

Počet obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 510 109

Počet obyv. pripoj. na verej. kanaliz. v správe a prevádzke ZsVS, a. s. 413 323

Z celkového počtu obyvateľov v sídlach s verejnou kanalizáciou 81,03 %

Dĺžka stokovej siete celkom 1 631 km

Dĺžka stokovej siete, ktorú spoločnosť prevádz. na základe zmluvy 343 km

Počet kanalizačných prípojok 59 274

Priemerný počet kanalizačných prípojok na 1 km kanalizačnej siete 36

Počet čistiarní odpadových vôd v správe spoločnosti 42

z toho počet ČOV so zaťažením do 10 000 EO 28

z toho počet ČOV so zaťažením nad 10 000 EO 14

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Vybrané štatistické ukazovatele za oblasť verejnej kanalizácie.

Vyhodnotenie štandardov kvality.
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05/ INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

V roku 2015 spoločnosť prioritne dopracovala projek-

tovú dokumentáciu z roku 2014 v zmysle pripomienok 

útvarov ZsVS, a. s, organizácií a osôb dotknutých v pro-

cese územného a stavebného konania a na nových 

projektoch zaradených do investičného plánu 2015. Pri-

pomienky a nesúhlasy dotknutých osôb a organizácií 

viedli často k potrebe prehodnotenia a zmeny už vypra-

covanej projektovej dokumentácie a opätovnému vy-

jadrovaciemu konaniu, čo celý proces investičnej prípravy 

značne komplikuje a predlžuje. Najväčším problémom 

zostáva zabezpečenie majetkovo právneho vysporiada-

nia pozemkov pod navrhovanými objektami, ktoré ne-

raz končí až procesom vyvlastnenia. Získanie územného 

a stavebného povolenia tak môže v určitých prípadoch 

trvať i niekoľko rokov. 

V zmysle schváleného investičného plánu pre rok 2015 

zabezpečoval útvar prípravy investícií projektovú doku-

mentáciu v celkovej hodnote 552 tisíc €.

V roku 2015 boli pripravované nasledovné rozvojové pro-

jekty s cieľom:

Zabezpečenia zásobovania kvalitnou pitnou vodou a 

čistenia odpadových vôd:

Nitra, Priemyselná a Zelená – prepojenie kanalizácie,

Nitra, Golianovská ul. – nová ATS,

Vráble – Dyčka – kanalizácia,

Mostová – zokruhovanie vodovodu.

Dobudovania odborných a prevádzkových objektov 

pre správu a prevádzku:

Nové Zámky- rekonštrukcia zákazníckeho centra.

V rámci prípravy obnovy existujúcej vodárenskej a kanal-

izačnej infraštruktúry boli pripravované investičné akcie:

Rekonštrukcie vodovodnej siete pre odstránenie poru-

chovosti:

Nové Zámky – Nesvady – rekonštrukcia skupi-

nového vodovodu III. etapa,

PnSV, ČS Motešice – rekonštrukcia rozvodne,

SPDV – rekonštrukcia trafostaníc,

PČS Topoľčany – rekonštrukcia rozvádzačov a el. 

inštalácie,

Veľké Kršteňany – rekonštrukcia prívodného potru-

bia,

Sládkovičovo – rekonštrukcia čerpacej stanice, 

Dubnička – rekonštrukcia vodovodu,

Veľké Uherce - rekonštrukcia vodovodu,

Nitra, Dolnohorská – rekonštrukcia vodovodu.

Rekonštrukcie ČOV a kanalizačnej siete: 

Levice, Železničná ul. - rekonštrukcia kanalizačnej 

ČS a výtlak, 

Tlmače – rekonštrukcia VN elektročasti a el. vede-

nia,

PČS Povodská –rekonštrukcia strojných zariadení 

a elektročasti dažďových nádrží,

ČOV Šamorín – objekt na uloženie zhrabkov 

z kanalizačnej siete, 

ČOV Vráble – rekonštrukcia,

ČOV Šaľa – dočasná skládka kalu.

Projektová dokumentácia bola v roku 2015 vypracovaná 

v súlade s investičným plánom v rozsahu i vo finančnom 

objeme.

Príprava investičných akcií
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K 31. 12.  2015 spoločnosť preinvestovala celkom 71 617 tis. €.

Na stavbách spolufinancovaných z Operačného pro-

gramu životné prostredie sa preinvestovalo 57 870 tis. €,

z toho vlastných prostriedkov bolo použitých na spolufi-

nancovanie 7 667 tis. €. Ukončené boli 2 stavby a zahájilo 

sa 5 nových stavieb: 

Ukončené:

„Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpa-

dových vôd“,

„Topoľčianky – dobudovanie kanalizácie“.

Zahájené:

„Kanalizácia a ČOV Sereď“,

„Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce“,

„ČOV Sever“,

„Šurany – kanalizácia a ČOV“,

„Žitavany – kanalizácia“.

Na stavbách financovaných z vlastných zdrojov sa v 2015 

preinvestovalo 13 747 tis. €, z toho bolo 1 351 tis. € pre-

investovaných na stavbách zabezpečovaných odštepnými 

závodmi.

Ukončené:

18 stavieb zahájených v predchádzajúcich rokoch, z toho 

1 stavbu realizoval odštepný závod. Medzi najdôležitejšie 

patrili stavby:

ČS Šaľa – rekonštrukcia technologického zariadenia,

Rekonštrukcia skupinového vodovodu JE-GA-NR, V. eta-

pa,

Obec Sap – rekonštrukcia verejného vodovodu,

Šúrovce – rekonštrukcia čerpacej stanice,

Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka – rekonštrukcia 

vodovodu,

Jelšovce – vodovod,

Topoľčianky – vodovod a kanalizácia - rozšírenie,

ČOV Šahy – rekonštrukcia ČS prívalových vôd,

Podlužany – kanalizácia,

Nitra – Horné a Dolné Krškany – kanalizácia, I. a II. etapa.

Zahájené:

58 nových stavieb, z nich sa do konca roku 2015 ukončilo 

42 stavieb, z ktorých je nižšie uvedený výber:

Zásobovanie pitnou vodou:

Dolná Streda – Nová ul. – rozšírenie vodovodu,

Hostie – prívod vody,

Šurany – Cintorínska ul. – vodovod,

Dubnička – rekonštrukcia prívodného potrubia DN 

200.

Odvedenie odpadových vôd:

Kostolné Kračany – kanalizácia,

Horný Čepeň – kanalizačný výtlak V6.

Rekonštrukcie objektov na vodovodnej sieti za účelom 

zníženia prevádzkových nákladov:

Zlaté Moravce – vodojem pri ÚV III,

Podhorany – rekonštrukcia ATS Mechenice,

ČS Hradište – rekonštrukcia elektroinštalácie a výme-

na prechodnej plošiny.

Rekonštrukcie kanalizačných sietí pre zníženie objemu 

balastných vôd:

Žihárec – Tešedíkovo – Šaľa, rekonštrukcia kanali-

začného výtlaku,

Nitra – Benického ul. – obnova kanalizácie,

Nové Zámky – Bezručova ul. – rekonštrukcia kanalizá-

cie.

Rekonštrukcie objektov čistiarní odpadových vôd:

ČOV Kútniky – rekonštrukcia kompenzácie,

ČOV Jelka – rekonštrukcia ČS,

ČOV Pukanec – obnova rozvodov v aktivačnej 

nádrži.

Obnova a dobudovanie riadiacich a kontrolných 

systémov:

Rekonštrukcia a doplnenie dispečingu Nové Zámky 

– Levice,

Energetický dispečing,

Dispečing - komunikačný systém, doplnenie MaRZ.

Obnova administratívnych budov:

OZ Dunajská Streda – rekonštrukcia spevnených 

plôch,

ČOV Vráble – rekonštrukcia AB.

Realizácia investičných akcií 

Investičná činnosť
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06/ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ZA ROK 2015
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Faxové čísloTelefónne číslo

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1

malá

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZPODv14_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

mimoriadna veľká

Priložené súčasti účtovnej závierky
Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč POD
podnikateľov v podvojnom účtovníctve

priebežná

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

x x x

M 18009/2014F SR č.

Účtovná jednotka

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

VytlaŒené z aplikácie eDANE

31 12 15

36 00 1

X

X

01 15

12 15

01 14

12 14

Západoslovenská vodárenská

spoloŒnos£, a.s.

NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4

94901 NITRA

OR SR NITRA

ODDIEL SA VLOŽKA . 10193/N

037/6949315

23 03 16

Účtovná závierka za rok 2015
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Strana 2

UZPODv14_2

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

686781061

259326257

427454804

364799757

657810402

258549298

399261104

344316741

6539711

6197765

341946

628530

6533280

6193769

339511

624691

5594

3159

2435

3839

837

837

651270691

252351533

398919158

343688211

9873581 9873581

9770583

469072248

201257206

267815042

248904678

80055019

50487023

29567996

26891498
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Strana 3

UZPODv14_3

16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

92259187

607304

91651883

58121452

10656 10656

Účtovná závierka za rok 2015
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

26303767

776959

25526808

17053478

1490799

9479

1481320

1332647

1490799

9479

1481320

1332015

632

800410 800410

26095

800410 800410

26095
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

800410 800410

26095

18020572

767480

17253092

6976529

7944760

767480

7177280

6696532
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

7944760

767480

7177280

6696532

104228 104228

104228

9919178 9919178

112482

52406 52406

63287
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

5991986 5991986

8718207

12322 12322

13642

5979664 5979664

8704565

2666892 2666892

3429538

5619 5619

526161 526161

489202

2135112 2135112

2940336

427454804 364799757

193500356 192763187

176033653 176033653

176033653 176033653

18567918 18567275

18567918 18567275
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

-271 -271

23 23

-294 -294

-1838113 -1843899

-1838113 -1843899

737169 6429

100904743 48520443

15225204 15428516

1345630 1303762

36436 52876

770530 888653

13072608 13183225
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

6719120 5598203

6719120 5598203

19385733 14872336

11038912 9711257

8289360 7257342

8289360 7257342

294061 300761

1033529 1006976

734047 691323

274858 168009

413057 286846

1458545 1277681

366102 882954

1092443 394727

47077229 1632450

133049705 123516127

74231 87866

127223373 118354828

5752101 5073433
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bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

56965159 54932367

64695332 61943505

32472665 31495685

24492494 23436682

1289586 1490703

431336 61823

6009251 5458612

62852835 61025822

11951020 11833528

6377 -1066

6929474 6624950

22360594 22518868

15284351 15227206

23814 26329

5672349 5965244

1380080 1300089

1222732 909626

19271855 17598437

18664551 17598437

607304

297438 55294

-19705 -70076

833050 1556261

1842497 917683
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Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11

Strana 11M 18009/2014F SR č.

**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

39367874 37965658

2536 29832

2534 29829

2534 29829

2 3

1215095 606866

396382 404187

396382 404187

794 323

817919 202356

Účtovná závierka za rok 2015
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48 Výročná správa 2015

Strana 12

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

-1212559 -577034

629938 340649

-107231 334220

3385 8606

-110616 325614

737169 6429
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