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Vážené dámy a páni, vážení akcionári,
na nasledujúcich stránkach výročnej správy Vám chcem
priblížiť hospodárenie Považskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s. a informovať Vás o dosiahnutých ekonomic-
kých, výrobných a personálnych ukazovateľoch spo-
ločnosti za rok 2017 a taktiež o hlavných cieľoch na
nadchádzajúce obdobie.
Rok 2017 je úspešne za nami, spoločnosť dosiahla úč-
tovný zisk vo výške 156 tis. Eur. Audítor, ktorý vykonal
audit účtovnej závierky vydal stanovisko, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie spoločnosti a výsledku jej hospodárenia ku
koncu roka 2017.
Spoločnosť spravuje a prevádzkuje verejné vodovody
a verejné kanalizácie na území okresov Ilava, Považ-
ská Bystrica a Púchov. Zabezpečuje výrobu a dodávku
pitnej vody, úpravu vody, odvádzanie a prepravu od-
padových vôd, ich čistenie a nakladanie s kalom. Ku
koncu roka 2017 spoločnosť zásobovala pitnou vodou
136,3 tis. obyvateľov, spravovala a prevádzkovala 579
km vodovodnej siete, na verejnú kanalizáciu bolo na-
pojených 110,9 tis. obyvateľov, spravovala a prevádz-
kovala 330,3 km stokovej siete. Od roku 2007 zazna-
menala nárast počtu obyvateľov zásobovaných pit-
nou vodou o 5 198, počtu obyvateľov napojených na
verejnú kanalizáciu o 15 415, nárast vodovodnej siete
o 70 km a kanalizačnej siete o 135 km.
Kvalita pitnej vody bola kontrolovaná podľa „Progra-
mu kontroly kvality pitnej vody“ v celom procese vý-
roby pitnej vody od zdroja až k spotrebiteľovi v mikro-
biologických, biologických, fyzikálnych, chemických
a rádiochemických ukazovateľoch, čo garantuje zdra-
votnú bezchybnosť vody dodávanej spotrebiteľovi.
Na regulačné obdobie rokov 2017 až 2021 bola spo-
ločnosti v zmysle vyhlášky č. 225/2016 Z.z. stanovená
dvojzložková cena vodného a stočného rozhodnutím
č. 0085/2017/V dňa 2. 12. 2016. Vyhláškou č. 21/
/2017 Z.z. bola zrušená vyhláška č. 225/2016 Z.z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal nové
rozhodnutie č. 0206/2017/V dňa 24. 2. 2017, ktoré
maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom, ako aj maximálnu cenu za od-
vádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanali-
záciou stanovilo na úroveň roku 2016. Cena vodného
bola 0,9741 Eur/m3 bez DPH, cena stočného bola
1,070 Eur/m3 bez DPH, od roku 2014 je bez zmeny.
Investičnú výstavbu spoločnosť každý rok realizuje
podľa plánu schváleného dozornou radou. Projekty
spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v roku
2017 vo výške 1 409 740 Eur predstavovali z celého
ročného rozpočtového nákladu 42 %. Investície fi-
nancované z vlastných zdrojov boli smerované hlavne
do rekonštrukcií už existujúcich vodovodov a kanali-
zácií, do hygienizácie vodárenských objektov, boli
realizované dodávateľsky a tiež vlastnou stavebno-
montážnou činnosťou. Ich objem bol 1 975 481 Eur.
Ďalší rozvoj vodovodov a kanalizácií vychádza z Plánu
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
pre územie SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Tu spadá aj príprava stavieb financovaných z fondov
EÚ aglomerácií nad 2 tis. obyvateľov, programovacie
obdobie na roky 2014 až 2020. Na MŽP SR je podaný

projekt Odkanalizovanie Pruské – kanalizácia a ČOV,
ktorý z dôvodu nulovej alokácie finančných prostri-
edkov bol zaradený do zásobníka žiadostí. V príprave
je aglomerácia Lednické Rovne – Dolná Breznica – ka-
nalizácia a ČOV II. etapa. Ďalej treba zhrnúť do prípra-
vy aglomeráciu Odkanalizovanie Marikovskej doliny,
ktorá nás ešte čaká. Spoločnosť rieši z vlastných zdro-
jov prímestské časti kanalizácií, jedná sa o kanalizačné
rozvody, ktorých hlavný zberač je napojený na vybu-
dovanú centrálnu ČOV. Spoločnosť pripravuje z vlast-
ných zdrojov aglomeráciu Beluša rozšírenie ČOV. Pro-
gram, ktorý treba v budúcnosti riešiť je náročný, či už
na prípravu projektov ako aj na finančné prostried-
ky. Nesmieme opomenúť, pre spoločnosť veľmi dôle-
žitý, „Plán obnovy“ verejného vodovodu a plán ob-
novy verejnej kanalizácie vypracovaný v zmysle usta-
novení zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení a v sú-
lade s vyhláškou č. 262/2010 Z.z. Účelom obnovy ve-
rejného vodovodu a verejnej kanalizácie je obnovenie
alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a zariadení
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
V personálnej oblasti je stav zamestnancov stabilizova-
ný, fluktuácia zamestnancov je spôsobená prevažne
prirodzeným odchodom zamestnancov do starobné-
ho dôchodku, čo svedčí o tom, že spoločnosť je schop-
ná poskytnúť svojim zamestnancom istotu a stabilitu.
Spoločnosť sa neustále snaží o zvyšovanie úrovne a od-
borných schopností svojich zamestnancov, vytvára im
vhodné časové pracovné podmienky a kvalitné pra-
covné prostredie, ktoré spočíva v stabilnom systéme
odmeňovania a poskytovaných benefitoch, v bezpeč-
nosti a ochrane zdravia pri práci, v technickej a odbor-
nej vybavenosti pracoviska na vysokej úrovni. Výsled-
kom tejto snahy sú profesionálni zamestnanci na všet-
kých úsekoch a kvalita nimi poskytovaných služieb.
Komunikácia so zákazníkmi je orientovaná predovšet-
kým na zákaznícke centrum, ktoré je hlavným člán-
kom dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Spo-
ločnosť dáva svojím zákazníkom a širokej verejnosti
možnosť komunikácie aj prostredníctvom webovej
stránky, na ktorej sú všetky potrebné informácie týka-
júce sa spoločnosti. Tak ako doteraz, ostáva aj na ďal-
šie roky dôležité budovať vzťah so zákazníkmi, neustá-
le zlepšovať komunikáciu či už osobnú alebo komuni-
kačnými prostriedkami. Dôležité ostáva nepoľaviť
a napredovať, zdokonaľovať systém a prácu zákazníc-
keho centra, poskytovať služby, ktoré spoločnosť pri-
blížia k zákazníkovi.
Za rok 2017, ani za obdobie po skončení účtovného
obdobia do vyhotovenia tejto výročnej správy neboli
zaznamenané žiadne riziká ani udalosti osobitného vý-
znamu, ktoré by mali podstatný vplyv na chod spoloč-
nosti, či už po stránke výrobnej alebo ekonomickej.

Na záver môjho úvodného slova
ďakujem zamestnancom spoločnosti za odvedenú
prácu a vzájomnú spoluprácu,
ďakujem dozornej rade a akcionárom spoločnosti za
ústretovosť a dobrú spoluprácu.

Ing. Ján Balušík
predseda predstavenstva a generálny riaditeľp
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akcionári spoločnosti
mestá a obce okresov Ilava, Považská Bystrica, Púchov

profil a história spoločnosti
Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
Identifikačné číslo: 36 672 076
Daňové identifikačné číslo: 2022237547
Deň zápisu: 07. 09. 2006
Právna forma: Akciová spoločnosť
Počet akcií: 914 170
Menovitá hodnota akcie: 26,220000 EUR
Druh, forma akcií: kmeňové, na meno
Podoba akcií: zaknihované
Organizačná zložka v zahraničí: nie je

Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií
v zmysle ustanovenia § 163 a § 172 a následne Obchodného zákonníka. Zaregistrovaná je v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, Vložka č. 10421/R.

Považská vodárenská spoločnosť, a. s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením zanikajúcej spoloč-
nosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom v Žiline.
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predmet podnikania spoločnosti
Prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1,
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1,
protikorózna ochrana,
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu,
veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
maloobchod v rozsahu voľných živností,
technické testovanie, meranie a analýzy,
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete,
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou,
vykonávanie technických prehliadok potrubí,
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou,
výroba priemyselných hnojív,
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd,
výkon činnosti stavbyvedúceho,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
výkon činnosti stavebného dozoru,
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
vnútroštátna nákladná cestná doprava,
opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane blesko-
zvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu,
elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny,
prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach.

predstavenstvo spoločnosti
predseda predstavenstva: Ing. Ján Balušík
člen predstavenstva: Ing. Jaroslav Lagiň
člen predstavenstva: Ing. Peter Majzel

Dozorná rada spoločnosti
predseda dozornej rady: Ing. Peter Marušinec
člen dozornej rady: Ing. Peter Bočinec
člen dozornej rady: Ing. Jozef Gašparík
člen dozornej rady: Mgr. Rastislav Henek
člen dozornej rady: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
člen dozornej rady: Anton Lagiň
člen dozornej rady: Ing. Ján Majchrovič
člen dozornej rady: Ing. Milan Panáček
člen dozornej rady: Ing. Daniela Vašková

výkonný manažment spoločnosti
generálny riaditeľ: Ing. Ján Balušík
výrobno–technický riaditeľ: Ing. Jaroslav Lagiň
obchodno–ekonomický riaditeľ: Ing. Peter Majzel
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Technický úsekvýrobný úsek

Hospodárske stredisko
Kanalizácie

Hospodárske stredisko
vodovody

Hospodárske stredisko
služby

Dispečing

valné zhromaždenie

Dozorná rada

predstavenstvo

Generálny riaditeľ

obchodno - ekonomický
riaditeľ

výrobno - technický
riaditeľ

Kancelária
predstavenstva

Úsek odbytu
a fakturácie

Ekonomický úsek

prevádzka vodovodov
pvažská Bystrica

prevádzka vodovodov
Beluša

prevádzka vodovodov
púchov

prevádzka vodovodov
Dubnica n/v, Ilava

čov
považská Bystrica,

Udiča, Milochov

čov púchov,
Ladce,Beluša,

Lednické rovne

čov
Dubnica n/v.

prevádzka
kanalizácií

považská Bystrica,
Milochov, Udiča,

prečín

prevádzka
kanalizácií

Dubnica n/v, Ilava,
nová Dubnica

sMč

Doprava

Meranie a regulácia

vyhľadávacia technika

skúšobné
laboratórium vôd

organizačná štruktúra
Investičná výstavba v roku 2017 bola realizovaná
podľa investičného plánu schváleného orgánmi
považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. návrh plá-
nu investícií na rok 2017 vychádzal z finančných
prostriedkov spoločnosti, zodpovedajúcim vlast-
ným zdrojom, t.j. z perspektívnych účtovných od-
pisov hmotného majetku. rozhodnutím dozornej
rady spoločnosti bola určená celková výška finan-
čných prostriedkov na preinvestovanie v rámci
investičného plánu 3,711 mil. Eur. Investičná vý-
stavba bola zameraná na prípravu, realizáciu a do-

končenie veľkých stavieb v rôznom stupni prípra-
vy, ktoré sú, resp. budú, spolufinancované z finan-
čných prostriedkov Európskej únie na rekonštruk-
ciu, na modernizáciu, hygienizáciu a intenzifiká-
ciu vodohospodárskych objektov, na vytvorenie
lepších bezpečnostných, hygienických a pracov-
ných podmienok zamestnancov spoločnosti, na
nákup strojov a zariadení nezahrnutých do roz-
počtu stavieb potrebných pre prevádzkovanie ve-
rejných vodovodov a kanalizácií, resp. súvisiacich
činností.

Investície

INVESTíCIE SPOLUfINANCOVANé ZO ZDROJOV EURóPSKEJ ÚNIE:
• Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Ilava 707 706 Eur
• Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov 440 857 Eur
• Papradňanská dolina – kanalizácia 132 000 Eur
• Pruské – kanalizácia a ČOV 8 110 Eur
• Lednické Rovne - Dolná Breznica - kanalizácia a ČOV II. etapa 121 132 Eur

INVESTíCIE ZABEZPEČOVANé SPOLOČNOSťOU ZAHáJENé V MINULOM OBDOBí:
• Považská Bystrica – rekonštrukcia vodovodu – Prívod vody z Kráľovky, Podkova SNP 216 032 Eur
• Dubnica nad Váhom, prívod vody z Kameničian - rekonštrukcia nadchodky 506 Eur
• Púchov – rekonštrukcia nadchodky kanalizácie 241 430 Eur
• MaR vodárenských objektov – VDJ, ČS a ČOV 32 985 Eur
• Udiča - rekonštrukcia ČOV II. Žabia 90 911 Eur
• Dubnica nad Váhom Ul. kpt. Nálepku - rekonštrukcia vodovodu 0 Eur
• Nová Dubnica, Sídelný útvar " Pri salaši" – vodovod 31 059 Eur
• Dohňany - rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie 11 650 Eur
• Púchov – prekládka kanalizácie dom dôchodcov 31 843 Eur
• Pružina – rekonštrukcia vodovodu 109 533 Eur
• Domaniža – rekonštrukcia vodovodu 177 076 Eur
• Zliechov – rekonštrukcia vodovodu 0 Eur
• Zriaďovanie pripojení na VV a zaústení do VK 29 628 Eur
• Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 16 370 Eur

INVESTíCIE ZABEZPEČOVANé SPOLOČNOSťOU ZAHáJENé V ROKU 2017:
• Rekonštrukcia VV a VK – havarijné stavy, hygienizácia objektov VV a VK,

zákon č. 262/2010 Z. z. – obnova VV a VK 288 407 Eur
• ČOV Púchov – nádrž na výpalky, odkôstkovač, ČS 0 Eur
• Považská Bystrica, Milochov – rekonštrukcia ČOV 24 364 Eur
• Ilava, Klobušice – výtlak z ČS do VDJ 125 Eur
• Zliechov – rekonštrukcia prívodného potrubia z VZ do VDJ 0 Eur
• Považská Bystrica, Orlové - Štráničky – rekonštrukcia verejného vodovodu 5 643 Eur
• Považská Bystrica, Dolný a Horný Moštenec - rozšírenie kanalizácie 323 587 Eur
• Dubnica nad Váhom – ul. Bottova – rozšírenie verejnej kanalizácie

a kanalizačné zaústenia 25 647 Eur
• Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov II. etapa –

odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie 67 410 Eur
• Púchov- rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 88 087 Eur
• Beluša – kanalizácia a ČOV, II. etapa 20 000 Eur

STROJE A ZARIADENIA NEZAHRNUTé DO ROZPOČTU STAVIEB:
• Čerpacia technika, regulačné ventily tlaku a ostatné ovládacie

a regulačné prvky vodovodov a kanalizácií, chlorátory, vyhľadávacia technika 77 180 Eur
• Výpočtová a kancelárska technika 36 402 Eur
• Doprava a mechanizmy 29 101 Eur

prevádzka
kanalizácií

púchov,
Lednické rovne,

Beluša



gióne prevádzky Beluša 45 porúch s rozkopávkou,
3 poruchy v šachtách. V regióne prevádzky Ilava -
Dubnica 152 porúch s rozkopávkou, 136 porúch

v šachtách. Na vodovodnej sieti a vodárenských ob-
jektoch sa v priebehu roka vykonávala pravidelná
údržba a opravy podľa schválených prevádzkových
poriadkov. Zoznam činností vykonávaných v rámci
bežnej prevádzky a údržby je súčasťou prevádzko-
vých poriadkov, kde sú uvedené aj intervaly, v akých
sa vykonávajú. Čistenie vodojemov a odkalovanie
vodovodnej siete sa v roku 2017 vykonávalo v ter-
mínoch podľa plánu na rok 2017. Bolo vyčistených
74 vodojemov dvakrát do roka. Objem nádrží vo-
dojemov predstavuje 54 425 m3. Odkalená bola vo-
dovodná sieť v celkovej dĺžke 579,0 km. Ochrana
vodných zdrojov je zabezpečovaná v súlade s roz-
hodnutiami vydanými orgánmi na úseku štátnej
vodnej správy. Ochranné pásma vodných zdrojov
1. stupňa sú oplotené a označené výstražnými tabu-
ľami. Objekty nad vodnými zdrojmi sú uzamykateľ-
né a sú opatrené tabuľkou s určením zodpovednej
osoby za konkrétny vodný zdroj. Zo štandardov kva-
lity boli zaznamenané na pretlak vody 2 udalosti, na
nepretržitú dodávku vody 265 udalostí, na lehotu

na písomnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods.
1 písm. a), b), d) alebo písm. f) 3 udalosti, na určenie
technických podmienok na pripojenie alebo odpo-
jenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na
zriaďovanie alebo odstraňovanie vodovodnej prí-
pojky 297 udalostí, na predloženie zmluvy o do-
dávke vody 365 udalostí, na zabezpečenie plynulej
dodávky vody 335 udalostí, na zabezpečenie pre-
skúšania meradla 5 udalostí, na overenie správnosti
vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody 51
udalostí, na oznámenie termínu obmedzenia alebo
prerušenia dodávky vody 5 udalostí. Ostatné štan-
dardy kvality ani kompenzačné platby zazname-
nané neboli. Odpočet fakturačných vodomerov bol
vykonávaný podľa schváleného harmonogramu.
Najvýznamnejší odberatelia boli odčítaní v mesač-
ných a štvrťročných cykloch, obyvateľstvo bolo od-
čítané v polročných cykloch. Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví schválil rozhodnutím č. 0206/
/2017/V z 24.2. 2017 maximálnu cenu za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre
všetkých odberateľov 0,9741 Eur/m3 bez dane z pri-
danej hodnoty.
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vodovody
Spoločnosť spravuje a prevádzkuje vodovody v okre-
soch Považská Bystrica, Púchov, Ilava. Ku koncu roka
2017 bolo z celkového počtu 166 666 obyvateľov
zásobovaných pitnou vodou 136 355 obyvateľov, čo
predstavuje 81,8 %. Spoločnosť spravuje a prevádz-
kuje 15 samostatných verejných vodovodov, jeden
oblastný vodovod, dva skupinové vodovody, čo
predstavuje 579,0 km vodovodnej siete, 20 203 vo-
dovodných prípojok v celkovej dĺžke 148,5 km,
45 vodných zdrojov s celkovou kapacitou 777,1 l/s,
74 vodojemov s celkovým objemom 54,4 tis. m3,
37 vodárenských čerpacích staníc s celkovou kapa-
citou 790 l/s. Najvýznamnejšími vodárenskými sys-
témami je oblastný vodovod Pružina – Púchov –
– Dubnica a skupinový vodovod Považská Bystrica,
ktoré sú vybudované na báze vodárenských zdrojov
v okolí obce Pružina a Domaniža. Tieto vodovody
zásobujú vodou okresné mestá Považská Bystrica,
Púchov, Ilava a mesto Dubnica nad Váhom, Nová

Dubnica a zároveň obce po trase skupinových vo-
dovodov. Zo strany spoločnosti sa zabezpečuje kon-
tinuálne sledovanie prietokov vody v jednotlivých
vodárenských okrskoch s operatívnym odstraňova-
ním porúch tak, aby bol minimalizovaný únik vody
počas porúch. Voda vyrobená je zabezpečovaná
z podzemných vodných zdrojov. Podiel vody vyro-
benej dodávanej do vodovodnej siete gravitačne
predstavuje 89,2 %. U vody vyrobenej bol v roku
2017 zaznamenaný nárast o 331,0 tis. m3 oproti roku
2016. Voda čerpaná z vrtov a studní predstavuje
podiel 10,8 %. Z celkovej kapacity vodných zdrojov
777,1 l/s je využívaných 25,8 %. Ostatná nevyuží-
vaná kapacita vodných zdrojov sa vracia do prírody
cez prelivy. V roku 2017 bolo odstránených na vo-
dovodnej sieti 764 porúch. V regióne prevádzky Po-
važská Bystrica 104 porúch s rozkopávkou, 180 po-
rúch v šachtách. V regióne prevádzky Púchov 131
porúch s rozkopávkou, 13 porúch v šachtách. V re-

prEHľaD voDy vyroBEnEJ a voDy faKTUrovanEJ

rok voda vyrobená voda fakturovaná

2017 6 322,80 tis. m3 4 971,80 tis. m3

2016 5 991,80 tis. m3 4 853,20 tis. m3

2015 6 201,00 tis. m3 4 827,60 tis. m3

2014 6 136,30 tis. m3 4 735,20 tis. m3

2013 6 636,80 tis. m3 4 894,50 tis. m3

prEHľaD oByvaTEľov cELKoM a oByvaTEľov zásoBovanýcH pITnoU voDoU K 31. 12. 2017:
okres celkom zásobovaných pitnou vodou

Ilava 59 527 obyvateľov 51 003 obyvateľov, t.j. 85,7 %
Považská Bystrica 62 741 obyvateľov 52 123 obyvateľov, t.j. 83,1 %
Púchov 44 398 obyvateľov 33 229 obyvateľov, t.j. 74,8 %

CELKOM 166 666 obyvateľov 136 355 obyvateľov, t.j. 81,8 %

DĺžKa voDovoDnEJ sIETE BEz prípoJoK
a voDovoDnýcH prípoJoK K 31. 12. 2017

okres Vodovodná sieť vodovodné prípojky

Ilava 216,90 km 46,00 km
Považská Bystrica 216,90 km 56,50 km
Púchov 145,20 km 46,00 km
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Kanalizácie
Spoločnosť prevádzkuje 8 verejných kanalizácií, z to-
ho 3 skupinové (SKK Považská Bystrica – Považská
Bystrica, Prečín, Stupné, Papradno, Jasenica, Brvnište;
SKK Púchov – Púchov, Streženice, Dolné Kočkovce,
Dohňany; SKK Dubnica nad Váhom – Dubnica nad
Váhom, Nová Dubnica, Ilava, Košeca, Ladce), čo
predstavuje 330,3 km stokovej siete, 12 437 kanali-
začných prípojok v celkovej dĺžke 78,37 km. K 31.
12. 2017 bolo z celkového počtu 166 666 obyvate-
ľov napojených na verejnú kanalizáciu 110 932 oby-
vateľov, čo predstavuje 65 %. V súčasnej dobe spo-
ločnosť prevádzkuje na stokovej sieti 51 čerpacích
staníc o kapacite 6 472 l/s, jednu stanicu na prebe-
ranie odpadových vôd fEKO+ s gravitačným odto-
kom v Stupnom a jednu prečerpávaciu stanicu prie-
sakových vôd z Vodného diela Nosice. V okrese
Považská Bystrica 16 čerpacích staníc o kapacite
3 631 l/s, v okrese Púchov 18 čerpacích staníc o ka-
pacite 2 481 l/s, v okrese Ilava 17 čerpacích staníc

o kapacite 360 l/s. Čerpacie stanice vo všetkých
okresoch sú vybavené meraním a reguláciou a pre-
pojené na centrálny dispečing a dispečing ČOV.
V prenájme prevádzkujeme 3 ČS v Púchove. Odpa-
dové vody sú čistené v čistiarňach odpadových vôd,
z ktorých je 7 mechanicko – biologických o kapacite
34 116 m3/deň, s účinnosťou čistenia podľa BSK5
nad 90 % a jedna mechanická o kapacite 9 m3/deň,
s účinnosťou čistenia podľa BSK5 nad 81 % (od de-
cembra 2017 bola posledná mechanická uvedená
do skúšobnej prevádzky po rekonštrukcii ako me-
chanicko-biologická). Po rekonštrukciách zamera-
ných aj na odstraňovanie dusíka a fosforu je dodrža-
nie odtokových parametrov tohto znečistenia u ČOV
Púchov a ČOV Dubnica nad Váhom dodržiavané.
Uvedené ČOV sú v skúšobnej prevádzke. Rozdiel
medzi vodou čistenou a vodou odkanalizovanou
tvoria odpadové vody, ktoré vtečú do kanalizácie
a nefakturujú sa (nefakturované vody z povrchové-

ho odtoku z verejných priestranstiev, komunikácií,...
a balastné vody vnikajúce do verejnej kanalizácie
cez jej netesnosti), ako aj nepovolené (neevidované)
zaústenia kanalizačných prípojok, rigolov, potôči-
kov... Ich množstvo v roku 2017 dosiahlo 4 749 tis. m3,
čo predstavovalo až 48,6 % z celkového množstva
čistených vôd. Odplaty za vypúšťanie vyčistených
odpadových vôd do recipientov v roku 2017 boli
pod hranicou spoplatnenia. Plynové hospodárstvo
je vybudované na ČOV Považská Bystrica a na ČOV
Púchov. Bioplyn je využívaný na vykurovanie tech-
nológie a prevádzkových priestorov, v Považskej By-
strici aj na výrobu elektrickej energie v kogenerač-
nej jednotke. Produkcia bioplynu v roku 2017 bola
v Považskej Bystrici 274 760 m3 (z toho 124 450 m3

využitého na vykurovanie a 150 310 m3 na výrobu
elektrickej energie), v Púchove bola 202 470 m3

(z toho 157 044 m3 využitého na vykurovanie,
2 406 m3 na výrobu elektrickej energie a 43 020 m3

spaľované na horáku bez využitia). Na stokovej sieti
a kanalizačných prípojkách bolo celkom 344 po-
rúch, z toho 1 z dôvodu poškodeného potrubia
a 343 z dôvodu upchatia potrubia. Na čerpacích sta-
niciach bolo 305 porúch. Pri čistení odpadových

vôd bolo vyprodukovaných 7 896 ton stabilizované-
ho odvodneného kalu. Mierne zvýšenie množstva
kalu je z dôvodu rekonštruovaných ČOV Dubnica
nad Váhom a ČOV Púchov. Odvodnený stabilizo-
vaný kal z ČOV Považská Bystrica, ČOV Dubnica nad
Váhom, ČOV Púchov bol odoberaný firmou MEGA-
WASTE SLOVAKIA, spol. s. r. o. Celkové náklady na
likvidáciu kalu boli vo výške 128 983,6 Eur. Zo štan-
dardov kvality bolo zaznamenaných na určenie
technických podmienok na pripojenie alebo odpo-
jenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zria-
ďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky
212 udalostí, na predloženie zmluvy o odvádzaní
odpadových vôd 764 udalostí, na zabezpečenie ply-
nulého odvádzania vody 723 udalostí, na overenie
správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvá-
dzanie vody 65 udalostí. Ostatné štandardy kvality
ani kompenzačné platby zaznamenané neboli. Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví schválil rozhodnu-
tím č. 0206/2017/V z 24. 2. 2017 maximálnu cenu
za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou pre všetkých odberateľov 1,0700Eur/m3

bez dane z pridanej hodnoty.

prEHľaD voDy čIsTEnEJ a voDy oDKanaLIzovanEJ:

rok voda čistená voda odkanalizovaná

2017 9 766,30 tis. m3 5 017,70 tis. m3

2016 9 405,00 tis. m3 4 785,50 tis. m3

2015 8 933,00 tis. m3 4 817,79 tis. m3

2014 9 514,35 tis. m3 4 741,18 tis. m3

2013 9 720,15 tis. m3 4 704,27 tis. m3

prEHľaD oByvaTEľov cELKoM
a oByvaTEľov napoJEnýcH na vErEJnÚ KanaLIzácIU K 31. 12. 2017

okres celkom napojených na verejnú kanalizáciu

Ilava 59 527 obyvateľov 43 618 obyvateľov, t.j. 73,3 %
Považská Bystrica 62 741 obyvateľov 45 607 obyvateľov, t.j. 72,7 %
Púchov 44 398 obyvateľov 21 707 obyvateľov, t.j. 48,9 %

CELKOM 166 666 obyvateľov 110 932 obyvateľov, t.j. 66,6 %

DĺžKa KanaLIzačnEJ sIETE BEz prípoJoK
a KanaLIzačnýcH prípoJoK - vErEJná časť K 31. 12. 2017

okres kanalizačná sieť kanalizačné prípojky

Ilava 121,0 km 28,4 km
Považská Bystrica 128,5 km 35,8 km
Púchov 80,8 km 14,2 km
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služby
riadi vodovodné a kanalizačné objekty na území
okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, na kto-
rých zabezpečuje ich optimálnu činnosť, t.j. sleduje
výšky hladín, priebeh tlakov, zabezpečuje ochranu
objektov, otvára, zatvára servouzávery na doplne-
nie zásoby vody vo vodojemoch, riadi činnosť čer-
padiel, zabezpečuje dávkovanie a monitorovanie
chlórovania, riadi vykurovanie v objektoch podľa
meranej teploty a nočného prúdu, sleduje meranie
prietokov a prítomnosť spotrebných napätí, riadi
priebeh odkanalizovania jednotlivých obcí. Dispe-
čing riadi 91 vodovodných objektov a 57 kanalizač-
ných objektov. V roku 2017 prešlo zo systému KEN-
WOOD na systém komunikácie po GPRS 9 objektov
a zo systému RACOM na GPRS prešli 3 objekty. Pri-
budli objekty ATS Sverepec a ČOV Udiča II po komu-
nikácií GPRS. Na objektoch VDJ Priedhorie, Ladce,
Košeca, Košecké Podhradie, Kopec, Zliechov, Dolný
Lieskov, Mostište a ČS Domaniža, kde bola zmenená
komunikácia zo systému KENWOOD na systém GPRS,

došlo aj k úprave systému dát, ktoré prichádzajú na
dispečing. Na základe tohto bolo upravené aj riade-
nie jednotlivých dát v dispečingu a ich vizualizácia.
Vyhľadávanie porúch, t.j. lokalizácia únikov vody,
monitoring vodovodnej siete a vytyčovanie sietí sa
realizuje pomocou korelátora, ktorý mal 260 výjaz-
dov. V roku bolo vyhľadaných 81 porúch na vodo-
vodných prípojkách s dĺžkou meraného úseku 1620m
a 179 porúch na vodovodnom potrubí s dĺžkou me-
raného úseku 53 700 m. Spoločnosť prevádzkuje
kamerový systém MIDI s kamerou ORION 2 s vý-
klopnou hlavou pre monitoring potrubia od DN 100
do DN 800, ktorý je vstavaný do dodávkového vo-
zidla MERCEDES BENZ – Sprinter 309CDI/3,66 m
a ktorý má namontované elektrické zdvíhacie zaria-
denie na spúšťanie kamery do kanalizácie. V roku
2017 najazdilo po sieti kanalizácie 3 871 km a zmo-
nitorovalo 11 560 m kanalizačného potrubia rôzne-
ho priemeru.

Služby zabezpečujú práce v oblasti analýzy pitných,
podzemných, povrchových a odpadových vôd, do-
pravy a mechanizmov, stavebno-montážnej činnosti,
energetiky, merania a regulácie, dispečingu, kore-
látora a kamery. Skúšobné laboratórium vôd úspešne
absolvovalo prvý dohľad (D1) po reakreditácii a roz-
šírení akreditácie, ktorý bol zameraný na metódy:
elektrochémia, gravimetria, potenciometria, kon-
duktometria, turbidimetria v matrici pitná, podzem-
ná, povrchová a odpadová voda a odber bodovej
a zlievanej vzorky odpadovej vody a kontrolou plne-
nia kritérií podľa ISO IEC 17025 vybraných kapitol
Príručky kvality a príslušnej riadenej dokumentácie.
SLV vykonalo pre materskú organizáciu a externých
zákazníkov za rok celkom 1 111 rozborov pitnej vody
a 2 452 rozborov odpadovej vody. Doprava disponu-
je celkom 111 dopravnými a mechanizačnými pro-
striedkami. Vozový park pozostáva z osobných, ná-
kladných, špeciálnych vozidiel, traktorov, malotrakto-
rov, prípojných vozidiel, motocyklov a pracovných

strojov. V priebehu roka pokračovala obnova vozo-
vého parku spoločnosti. Z evidencie bolo vyrade-
ných 6 vozidiel Citroen Berlingo, vozidlo Citroen
Picasso, traktor Zetor, 2 nákladné prívesy, vozidlo
Kia Sportage, zakúpené bolo vozidlo VW Tiguan.
STK a emisná kontrola bola uskutočnená u 45 vozi-
diel podľa termínu uvedenom v protokole o STK.
Stavebno-montážna činnosť realizovala vo vlastnej
réžii stavebné práce a odbočenia na prípojkách a pre
cudzích realizovala stavebnomontážne práce, vodo-
vodné prípojky a preložky. Bolo vybudovaných 305 ks
vodovodných prípojok o celkovej dĺžke 2 200 m
a 569 ks kanalizačných prípojok o celkovej dĺžke
3 680 m. Spoločnosť eviduje 141 maloodberov a 26
veľkoodberov elektrickej energie. Počas roka pri-
budlo spoločnosti 1 nové malo odberné miesto ČOV
Udiča 2. Revízie elektrických zariadení a bleskozvo-
dov boli vykonané na 123 prevádzkových objek-
toch. Závady na elektrických zariadeniach boli od-
straňované priebežne. Dispečing v Považskej Bystrici



finančný plán a rozpočet pre rok 2017 stanovil
spoločnosti dosiahnuť hospodársky výsledok zisk
3 302 Eur, skutočný hospodársky výsledok pred zda-
nením predstavoval zisk 156 555,47 Eur. Po zúčtovaní
dane z príjmu splatnej a dane z príjmu odloženej vy-
kazuje spoločnosť zisk 95 939,93 Eur. Skutočne do-
siahnuté výkony finančného plánu vrátane vnútro-
podnikových výkonov, ktoré predstavujú čiastku

15 243 342,83 Eur za rok 2017 boli oproti plánovaným
výkonom 14 883 239 Eur vyššie o 360 103,83 Eur.
Skutočné náklady finančného plánu za rok 2017 boli
oproti plánovaným nákladom 14 879 937 Eur vyššie
o 206 850,36 Eur. Disponibilný zisk spoločnosti bu-
de podľa rozhodnutia valného zhromaždenia roz-
delený do zákonného rezervného fondu, do sociál-
neho fondu, na nerozdelený zisk minulých rokov.

ľudské zdroje
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Na konci roku 2017 mala spoločnosť 219 zamestnan-
cov, z toho 42 žien a 177 mužov. Prepočítaný stav za
rok 2017 bol 218,14 zamestnancov. Zvyšovanie ve-
kového priemeru obyvateľstva regiónu sa prejavil
aj u zamestnancov spoločnosti – priemerný vek
pracovníka v roku 2017 bol 46,29 rokov. Podľa
pracovného zaradenia mala spoločnosť v kategórii
technicko-hospodársky pracovník 77 zamestnancov
a v kategórii robotník 142 zamestnancov. V kategó-
rii technicko-hospodársky pracovník mala spoloč-
nosť 3 riaditeľov, 3 vedúcich strediska, 11 majstrov,
3 vedúcich úsekov, 36 technických pracovníkov, 21
referentov. V kategórii robotník mala spoločnosť
jedného informátora, jedného administratívneho
pracovníka, 10 elektrikárov, 4 mechanikov merania
a regulácie, 16 vodárenských robotníkov, 7 kopá-
čov, 27 montérov vodovodov, 4 montérov kanalizá-
cií, 12 čističov kanalizačných zariadení, 2 automecha-
nikov, 4 vodičov cestných motorových vozidiel,
6 strojníkov stavebných strojov, 3 zámočníkov, 43
strojníkov vodohospodárskych zariadení, 2 strojní-

kov monitorovacieho systému a vytyčovacej tech-
niky. Podľa kvalifikačnej štruktúry majú základné
vzdelanie 3 zamestnanci, stredné vzdelanie 82 za-
mestnancov, úplné stredné vzdelanie 94 zamestnan-
cov, vyššie odborné vzdelanie 3 zamestnanci, vyso-
koškolské vzdelanie prvého stupňa 5 zamestnanci,
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 32 zame-
stnancov. Spoločnosť sa trvale snaží o zvyšovanie
úrovne a kvality svojich ľudských zdrojov. Dlhodobo
sa zameriava na spôsobilosť a odborné schopnosti
zamestnancov, podporu iniciatívy zamestnancov pri
napĺňaní podnikateľských zámerov spoločnosti. Pra-
covníkom umožňuje zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj
profesijných znalostí tak, aby každý mal primeranú
kvalifikáciu pre výkon svojej funkcie. Získanie od-
borných informácií podporuje osobný rast zame-
stnanca, ktorý harmonizuje s cieľom spoločnosti.
Účasť na odborných seminároch a konferenciách
rozširuje rozhľad a orientáciu zamestnancov v danom
odbore.

Ekonomika

prEHľaD vývoJa náKLaDov a výKonov

rok náklady výkony

rok 2017 15 086 787,36 Eur 15 243 342,83 Eur
rok 2016 13 903 519,45 Eur 14 056 796,78 Eur
rok 2015 12 524 244,70 Eur 12 684 945,17 Eur
rok 2014 11 947 069,78 Eur 12 057 244,21 Eur
rok 2013 11 496 411,76 Eur 11 637 295,20 Eur

ŠTrUKTÚra náKLaDov:

spotreba materiálu 863 090,11 Eur
spotreba energie 664 560,90 Eur
opravy 286 262,53 Eur
služby 931 947,73 Eur
mzdy 3 067 230,06 Eur
dane 265 266,59 Eur
náklady na ostatnú hospodársku činnosť 94 002,91 Eur
úroky 6 507,79 Eur
odpisy 6 527 219,90 Eur
ostatné finančné náklady 4 378,57 Eur
ostatné náklady 1 499 801,09 Eur
vnútropodnikové náklady 876 519,18 Eur

ŠTrUKTÚra výKonov:

vodné 4 843 016,88 Eur
stočné 5 368 881,47 Eur
stavebné práce 390 687,70 Eur
ostatné tržby a výkony 281 317,42 Eur
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (rozpustenie dotácií) 3 482 920,18 Eur
vnútropodnikové výkony 876 519,18 Eur

prEHľaD vývoJa HospoDársKEHo výsLEDKU:

rok pred zdanením po zdanení

2017 156 555,47 Eur 95 939,93 Eur
2016 153 277,33 Eur 117 745,47 Eur
2015 160 700,47 Eur 90 361,87 Eur
2014 110 174,43 Eur 104 657,43 Eur
2013 140 883,44 Eur – 490 083,91 Eur



Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2017 (Eur)

sTrana aKTív Brutto Korekcia netto

spolu majetok 149 321 175 72 783 406 76 537 769
a. neobežný majetok 142 154 792 71 381 607 70 773 185
a.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet 1 066 392 969 665 96 727
2. softvér 742 130 645 403 96 727
3. oceniteľné práva 324 262 324 262 0
a.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet 141 088 400 70 411 942   70 676 458
a.II.1. pozemky 1 638 627 0 1 638 627
2. stavby 114 071 733 54 156 924 59 914 809
3. samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 23 109 119 16 245 655 6 863 464
6. ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 363 9 363 0
7. obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 259 558 0 2 259 558
8. poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 0 0 0
a.III. Dlhodobý finančný majetok súčet 0 0 0
3. ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0 0 0
B. obežný majetok 6 908 247 1 401 799 5 506 448
B.I. zásoby súčet 198 453 0 198 453
B.I.1. Materiál 198 453 0 198 453
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet 45 871 0 45 871
B.II.1. pohľadávky z obchodného styku súčet 2 642 0 2 642
1.c. ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 642 0 2 642
7. Iné pohľadávky 43 229 0 43 229
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet 3 471 307 1 401 799 2 069 508
B.III.1. pohľadávky z obchodného styku súčet 3 443 227 1 401 799 2 041 428
1.b. pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 8 488 0 8 488
1.c. ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 434 739 1 401 799 2 032 940
7. Daňové pohľadávky a dotácie 16 303 0 16 303
9. Iné pohľadávky 11 777 0 11 777
B.v. finančné účty 3 192 616 0 3 192 616
B.v.1. peniaze 34 010 0 34 010
2. Účty v bankách 3 158 606 0 3 158 606
c. časové rozlíšenie súčet 258 136 0 258 136
c.1 náklady budúcich období dlhodobé 337 0 337
2. náklady budúcich období krátkodobé 52 022 0 52 022
4. príjmy budúcich období krátkodobé 205 777 0 205 777
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sTrana pasív

spolu vlastné imanie a záväzky 76 537 769
a. vlastné imanie 28 665 680
a.I. základné imanie súčet 23 969 537
a.I.1. základné imanie 23 969 537
a.III. ostatné kapitálové fondy 1 129
a.Iv. zákonné rezervné fondy 4 233 438
a.Iv.1. zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 233 438
a.vII. výsledok hospodárenia  minulých rokov 365 636
a.vII.1. nerozdelený zisk minulých rokov 365 636
a.vIII. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 95 940
B. záväzky 9 241 457
B.I. Dlhodobé záväzky súčet 558 392
9. záväzky zo sociálneho fondu 15 772
12. odložený daňový záväzok 542 620
B.II. Dlhodobé rezervy 133 033
2. ostatné rezervy 133 033
B.III. Dlhodobé bankové úvery 6 162 524
B.Iv. Krátkodobé záväzky súčet 1 129 504
B.Iv.1. záväzky z obchodného styku súčet 328 439
1.c. ostatné záväzky z obchodného styku 328 439
6. záväzky voči zamestnancom 277 563
7. záväzky zo sociálneho poistenia 238 246
8. Daňové záväzky a dotácie 281 984
10. Iné záväzky 3 272
B.v. Krátkodobé rezervy 206 856
B.v.1. zákonné rezervy 94 703

2. ostatné rezervy 112 153
B vI. Bežné bankové úvery 1 051 148
c. časové rozlíšenie súčet 38 630 632
2. výdavky budúcich období krátkodobé 241 231
3. výnosy budúcich období dlhodobé 34 910 925
4. výnosy budúcich období krátkodobé 3 478 476

v ý K a z  z I s K o v  a  s T r á T

* čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10 562 306
** výnosy z hospodárskej činnosti spolu  súčet (r.03 až r.09) 14 366 441
I. Tržby z predaja tovaru (604,607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov  (601) 4 958 514
III. Tržby z predaja služieb (602,606) 5 603 454
Iv. zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtovná skupina  61) 0
v. aktivácia  (účtovná skupina 62) 297 950
vI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642) 23 594
vII. ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 3 482 929
** 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) 14 199 382
a. náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,507) 0
B. spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503) 1 527 651
c. opravné položky k zásobám (+/-)(505) 0
D. služby (účtovná skupina 51) 1 218 210
E. osobné náklady (r.16 až r.19) 4 567 031
E.1. Mzdové náklady (521,522) 3 067 230
2. odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 41 945
3. náklady na sociálne  poistenie (524,525,526) 1 242 885
4. sociálne náklady (527,528) 214 971
f. Dane a poplatky (účtovná skupina 53) 265 267
G. odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23) 6 527 220
G.1. odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6 527 220
2. opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) 1 503
I. opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2 914
J. ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 89 586
*** výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02 - r.10) 167 059
* pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07) - (r.11+r.12+r.13+r.14) 8 114 057
** výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44 382
vIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r.32 až r.34) 0
IX.1. výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek ( 665a) 0
2. výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665a) 0
3. ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665 a) 0
X. výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r.36 až r.38) 0
X.1. výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666a) 0
2. výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666a) 0
3. ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666a) 0
XI. výnosové úroky (r.40 až r.41) 338
XI.1. výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662a) 0
2. ostatné výnosové úroky (662a) 338
XII. Kurzové zisky (663) 44
XIII. výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) 0
XIv. ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
** náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54) 10 886
K. predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. opravné položky k finančnému majetku (+/-) 565 0
n. nákladové úroky (r.50+r.51) 6 508
n.1. nákladové úroky na prepojené účtovné jednotky (562a) 0
2. ostatné nákladové úroky (562a) 6 508
o. Kurzové straty (563) 9
p. náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 0
Q. ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 4  369
*** výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29 - r.45) - 10 504
**** výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55) 156 555
r. Daň z príjmov (r.58+r.59) 60 615
r.1. Daň z príjmov splatná (591,595) 39 879
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 20 736
s. prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
**** výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 - r.60) 95 940
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použité skratky

a.s. akciová spoločnosť
aTs automatická tlaková stanica
BsK5 biochemická spotreba kyslíka po piatich dňoch
čs čerpacia stanica
čov čistiareň odpadových vôd
Gprs (dátový prenosový systém mobilných operátorov)  
l/s liter/sekunda
Mar meranie a regulácia
m. č. miestna časť
mil. milión
Mžp Ministerstvo životné prostredia
pov prečerpávačka odpadovej vody
sKK skupinová kanalizácia
sr slovenská republika
sTK stanica technickej kontroly
sMč stavebno-montážna činnosť
tis. tisíc
ul. ulica
vK verejná kanalizácia
vv verejný vodovod
vDJ vodojem
z.z. zbierka zákonov
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