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Vážené dámy a páni, vážení akcionári, 
 
predkladám Vám výročnú správu spoločnosti Považská vodáren-
ská spoločnosť, a.s. za rok 2019. 
V správe sú výsledky, ktoré spoločnosť dosiahla za rok 2019. Sú to 
výsledky z našej prevádzkovej a obchodno – ekonomickej činnosti 
v súlade s plánom a strategickým smerovaním spoločnosti. 
V tomto období spoločnosť pracuje na príprave projektov na aglo-
meráciách nad 2000 obyvateľov, ktoré by sme chceli spolufinan-
covať zo zdrojov Európskej únie, pokiaľ bude zverejnená výzva 
z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na pro-
gramovacie obdobie 2022 – 2027. 
Ďalej pracujeme na zlepšovaní poskytovania služieb našim odbe-
rateľom, najmä cez informačné služby. 
Rok bol ekonomicky náročný, hlavne z dôvodu novoprijatých zá-
konov Slovenskej republiky, s ktorými sa spoločnosť musela za po-
chodu vysporiadať. 
Môžem konštatovať, že spoločnosť dané úlohy na rok 2019 splnila. 
Týmto chcem všetkým pracovníkom Považskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s. poďakovať za prácu, ktorú odviedli. Ďakujem za spo-
luprácu všetkým akcionárom a orgánom spoločnosti. Iba spolu- 
prácou všetkých sa naplnia ciele našej spoločnosti. 
 

Ing. Ján Balušík 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ



Profil a história spoločnosti  
Obchodné meno a sídlo: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 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: 26,22 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 us-
tanovenia § 163 a § 172 a následne Obchodného zákonníka. Zaregistrovaná je v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel Sa, Vložka č. 10421/R.  
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením zanikajúcej spoločnosti Severoslo-
venská 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 obmedze-

nia napätia vrátane bleskozvodov 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.  

Akcionári spoločnosti   
mestá a obce okresov Ilava, Považská Bystrica, Púchov 
 
 
 

Dozorná rada spoločnosti 
 
predseda dozornej rady:  
Ing. Peter Marušinec (do 19. 3.2019) 
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. (od 26.4.2019) 
 
členovia dozornej rady:  
Ing. Peter Bočinec  
Ing. Jozef Gašparík (do 19.3.2019) 
Mgr. Marian Horečný (od 20.3.2019)  
Mgr. Rastislav Henek (do 19.3.2019) 
JUDr. Katarína Heneková (od 20.3.2019) 
Ing. Peter Chovanec  
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. (do 25.4.2019) 
Anton Lagiň  
Ing. Peter Marušinec (od 20.3.2019) 
Ing. Milan Panáček  (do 19.3.2019) 
Bc. Štefan Šutara  
Mgr. Peter Wolf (od 20.3.2019)  

 
 
Predstavenstvo spoločnosti 
 
predseda predstavenstva:  
Ing. Ján Balušík  
 
členovia predstavenstva:   
Ing. Marta Kazimírová  
Ing. Jaroslav Lagiň 
 
 
 

Výkonný manažment  
 
generálny riaditeľ:   
Ing. Ján Balušík  
 
výrobno–technický riaditeľ:  
Ing. Jaroslav Lagiň  
 
obchodno–ekonomický riaditeľ:  
Ing. Marta Kazimírová
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Organizačná štruktúra
Investičná výstavba v roku 2019 bola realizovaná 
podľa investičného plánu schváleného orgánmi 
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Návrh plá- 
nu investícií na rok 2019 vychádzal z finančných 
prostriedkov spoločnosti, zodpovedajúcim vla-
stným zdrojom, t.j. z perspektívnych účtovných 
odpisov hmotného majetku. Výška finančných 
prostriedkov na preinvestovanie v rámci investič-
ného plánu bola schválená dozornou radou spo-
ločnosti. Investičná výstavba bola zameraná na 
prípravu,  realizáciu a dokončenie veľkých stavieb 

v rôznom stupni prípravy, ktoré sú, resp. budú 
spolufinancované z finančných prostriedkov Eu-
rópskej únie na rekonštrukciu, na modernizáciu, 
hygienizáciu a intenzifikáciu vodohospodárskych 
objektov, na vytvorenie lepších bezpečnostných, 
hygienických a pracovných podmienok zame-
stnancov spoločnosti, na nákup strojov a zariadení 
nezahrnutých do rozpočtu stavieb potrebných 
pre prevádzkovanie verejných vodovodov a ka-
nalizácií, resp. súvisiacich činností.  

Investície

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ

Technický úsek

SMČ

Doprava

Meranie a regulácia

Vyhľadávacia technika

Dispečing

Výrobný úsek Ekonomický úsekÚsek odbytu  
a fakturácie

Hospodárske stredisko 
Služby

Hospodárske stredisko 
Kanalizácie

Hospodárske stredisko 
Vodovody

Prevádzka vodovodov 
Považská Bystrica

Prevádzka vodovodov 
Beluša

Prevádzka vodovodov 
Púchov

Prevádzka vodovodov 
Dubnica n/V, Ilava

ČOV  
Dubnica n/V. 

Kancelária  
predstavenstva

Obchodno - ekonomický 
riaditeľ

Výrobno - technický 
riaditeľ

ČOV Púchov

Prevádzka  
kanalizácií 

Považská Bystrica

Prevádzka  
kanalizácií 

Dubnica n/V, Ilava

Prevádzka  
kanalizácií 

Púchov

Skúšobné 
laboratórium vôd

ČOV 
Považská Bystrica 

INVESTÍCIE ZABEZPEČOVANÉ SPOLOČNOSŤOU ZAHÁJENÉ V MINULOM OBDOBÍ   
Považská Bystrica – rekonštrukcia vodovodu – Prívod vody z Kráľovky, Podkova SNP 125 872 Eur  
Ilava, Klobušice – výtlak z ČS do VDJ 98 411 Eur  
MaR vodárenských objektov – VDJ, ČS a ČOV 36 246 Eur  
Zriaďovanie pripojení na VV a zaústení do VK 50 533 Eur  
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 1 Eur  
Dubnica nad Váhom, prívod vody z Kameničian – rekonštrukcia nadchodky 202 896 Eur  
Považská Bystrica, Orlové – Štráničky – rekonštrukcia verejného vodovodu 200 463 Eur  
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov II. etapa 304 850 Eur 
– odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie   
Považská Bystrica, Dolný a Horný Moštenec – rozšírenie kanalizácie  161 263 Eur  
Považská Bystrica, ul. Sládkovičova – rozšírenie verejnej kanalizácie 2 939 Eur  
Ladce - rozšírenie verejnej kanalizácie 53 197 Eur  
Udiča - odstránenie balastných vôd 47 472 Eur  
Beluša – kanalizácia a ČOV, II. etapa 113 419 Eur 
 
 
INVESTÍCIE ZABEZPEČOVANÉ SPOLOČNOSŤOU ZAHÁJENÉ V ROKU 2019    
Rekonštrukcia VV a VK – havarijné stavy, hygienizácia objektov VV a VK, 70 211 Eur 
zákon č. 262/2010 Z. z. – obnova VV a VK   
Považská Teplá – splašková kanalizácia 8 217 Eur 
 
 
STROJE A ZARIADENIA NEZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU STAVIEB    
Čerpacia technika, regulačné ventily tlaku a ostatné ovládacie a regulačné prvky 93 347 Eur 
vodovodov a kanalizácií, chlorátory, vyhľadávacia technika   
Výpočtová a kancelárska technika 36 082 Eur  
Doprava a mechanizmy 162 745 Eur 
 
 
Uvedené sumy investícií sú finančné prostriedky preinvestované v rámci jednotlivých akcií v roku 2019. 
Jednotlivé akcie sú v rôznom stupni prípravy, resp. realizácie, t.j. niektoré akcie boli len pripravované na re-
alizáciu do budúceho obdobia, niektoré čakajú na pridelenie finančných prostriedkov, iné sú v určitom 
stupni realizácie a niektoré boli v roku 2019 ukončené a zaradené.



a opravy podľa schválených prevádzkových po- 
riadkov. Zoznam činností vykonávaných v rámci 
bežnej prevádzky a údržby je súčasťou prevádz-
kových poriadkov, kde sú uvedené aj intervaly, 
v akých sa vykonávajú.  
 Čistenie vodojemov a odkalovanie vodovodnej 
siete sa v roku 2019 vykonávalo v termínoch podľa 
plánu na rok 2019. Bolo vyčistených 74 vodoje-
mov dvakrát do roka. Objem nádrží vodojemov 
predstavuje 54 425 m3. Odkalená bola vodovod- 
ná sieť v celkovej dĺžke 583,1 km.  
 Ochrana vodných zdrojov je zabezpečovaná  
v súlade s rozhodnutiami vydanými orgánmi na 
úseku štátnej vodnej správy.  
 Zo štandardov kvality boli zaznamenané na 
kvalitu pitnej vody 6 udalostí, na pretlak vody 3 
udalosti, na lehotu na odstránenie príčin nedosta- 
točného pretlaku vody 1 udalosť, na nepretržitú 
dodávku vody 187 udalostí, na lehotu na písomnú 
odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), 
d) alebo písm. f) 6 udalostí, na určenie technických 
podmienok na pripojenie alebo odpojenie ne-

hnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďo-
vanie alebo odstraňovanie vodovodnej prípojky 
350 udalostí, na predloženie zmluvy o dodávke 
vody 409 udalostí, na zabezpečenie plynulej do-
dávky vody 407 udalostí, na zabezpečenie pre-
skúšania meradla 3 udalosti, na overenie správ- 
nosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku 
vody 36 udalostí. Ostatné štandardy kvality ani 
kompenzačné platby zaznamenané neboli.  
 Odpočet fakturačných vodomerov bol vykoná-
vaný podľa schváleného harmonogramu. Najvý-
znamnejší odberatelia boli odčítaní v mesačných 
a štvrťročných cykloch, obyvateľstvo bolo odčí-
tané v polročných cykloch.  
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil 
rozhodnutím č. 0206/2017/V z 24. 2. 2017 maxi-
málnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody ve-
rejným vodovodom pre všetkých odberateľov 
0,9741 Eur/m3 bez dane z pridanej hodnoty. 
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Vodovody
 Spoločnosť spravuje a prevádzkuje vodovody 
v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava.  
 Ku koncu roka 2019 bolo z celkového počtu 165 
852 obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 137 
044 obyvateľov, čo predstavuje 82,6 %.  
 Spoločnosť spravuje a prevádzkuje 15 samo-
statných verejných vodovodov, jeden oblastný 
vodovod, dva skupinové vodovody, čo predstavu- 
je 583,1 km vodovodnej siete, 20 871 vodovod-
ných prípojok v celkovej dĺžke 155,1 km, 45 vod-
ných zdrojov s celkovou kapacitou 777,1 l/s, 74 
vodojemov s celkovým objemom 54,4 tis. m3, 
39 vodárenských čerpacích staníc s celkovou kapa-
citou 803 l/s.  
 Najvýznamnejšími vodárenskými systémami 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 zásobu- 
jú vodou okresné mestá Považská Bystrica, Púchov, 
Ilava a mesto Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica 
a  zároveň obce po trase skupinových vodovodov.  

 Zo strany spoločnosti sa zabezpečuje kontinu-
álne sledovanie prietokov vody v jednotlivých  
vodárenských okrskoch s operatívnym odstraňo-
vaním porúch tak, aby bol minimalizovaný únik 
vody počas porúch.  
 Voda vyrobená je zabezpečovaná z podzem-
ných vodných zdrojov. Podiel vody vyrobenej do- 
dávanej do vodovodnej siete gravitačne predsta-
vuje 94,3 %. U vody vyrobenej bol v roku 2019 za-
znamenaný pokles o 91,4  tis. m3 oproti roku 2018.  
 Voda čerpaná z vrtov a studní predstavuje po-
diel 5,7 %. Z celkovej kapacity vodných zdrojov 
777,1 l/s je využívaných 25,5 %. Ostatná nevyuží-
vaná kapacita vodných zdrojov sa vracia do prí-
rody cez prelivy. 
 V roku 2019 bolo odstránených na vodovodnej 
sieti 598 porúch. V regióne prevádzky Považská 
Bystrica 272 porúch, v regióne prevádzky Púchov 
87 porúch, v regióne prevádzky Beluša 23 porúch, 
v regióne prevádzky Ilava a Dubnica 216 porúch.  
 Na vodovodnej sieti a vodárenských objektoch 
sa v priebehu roka vykonávala pravidelná údržba 

PREHĽAD OBYVATEĽOV CELKOM  
A OBYVATEĽOV ZÁSOBOVANÝCH PITNOU VODOU K 31. 12. 2019   
okres celkom zásobovaných pitnou vodou  
Ilava 59 179 obyvateľov 51 229 obyvateľov, t.j. 86,6 %     

Považská Bystrica 62 390 obyvateľov 52 086 obyvateľov, t.j. 83,5  %  

Púchov 44 283 obyvateľov 33 729 obyvateľov, t.j. 76,2 %   
SPOLU 165 852 obyvateľov 137 044 obyvateľov, t.j. 82,6 % 

PREHĽAD VODY VYROBENEJ A VODY FAKTUROVANEJ 
 
rok voda vyrobená voda fakturovaná  
2019     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   6 249,30 tis. m3.               IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 099,60 tis. m3 

2018    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   6 340,70 tis. m3                IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 031,10 tis. m3 

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

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

2015     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  6 201,00 tis.  m3                         IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 827,60 tis. m3 
 
ROZDIEL MEDZI VODOU VYROBENOU A VODOU FAKTUROVANOU JE 
VODA NEFAKTUROVANÁ, KTORÚ PREDSTAVUJE VLASTNÁ SPOTREBA (T.J. 
ODKALOVANIE VODOVODNEJ SIETE, ČISTENIE VODOJEMOV, VLASTNÁ 
SPOTREBA) A STRATY VODY (T.J. ÚNIKY VODY POČAS PORÚCH, VY-
PÚŠŤANIE A NAPÚŠŤANIE VODOVODNÉHO POTRUBIA PRI ODSTRAŇO-
VANÍ PORÚCH A I.). 

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE BEZ PRÍPOJOK A VODOVODNÝCH 
PRÍPOJOK  K 31. 12. 2019 
 
okres Vodovodná sieť vodovodné prípojky  
Ilava 217,60 km 48,80 km 

Považská Bystrica 219,20 km 57,90 km 

Púchov 146,40 km 48,40 km  
SPOLU 583,10 km 155,10 km 
 
V roku 2019 bolo vybudovaných 281 ks vodovodných prípojok.
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Kanalizácie
 Spoločnosť prevádzkuje 8 verejných kanalizá-
cií, z toho 3 skupinové (SKK Považská Bystrica – Po-
važská Bystrica, Prečín, Stupné, Papradno, Jase- 
nica, Brvnište; SKK Púchov – Púchov, Streženice, 
Dolné Kočkovce, Dohňany; SKK Dubnica nad Vá- 
hom – Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Ilava, 
Košeca, Ladce), čo predstavuje 337,0 km stokovej 
siete, 12 929 kanalizačných prípojok v celkovej 
dĺžke 81,9 km.  
 K 31. 12. 2019 bolo z celkového počtu 165 852 
obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu   
111 817 obyvateľov, čo predstavuje 67,4 %.  
 V súčasnej dobe spoločnosť prevádzkuje na sto-
kovej sieti 51 čerpacích staníc o kapacite 6 472 l/s, 
jednu stanicu na preberanie odpadových vôd 
FEKO+ s gravitačným odtokom v Stupnom a jednu 
prečerpávaciu stanicu priesakových vôd z Vod-
ného diela Nosice. V okrese Považská Bystrica 16 
čerpacích staníc o kapacite 3 631 l/s, v okrese 
Púchov 18 čerpacích staníc o kapacite 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 prepojené na 
centrálny dispečing a dispečing ČOV. Z toho v pre-
nájme prevádzkujeme 3 ČS v Púchove.  
 Odpadové vody sú čistené v čistiarňach odpa-
dových vôd, je ich 8 mechanicko – biologických 
o kapacite 34 133 m3/deň, s účinnosťou čistenia 
podľa BSK5  nad 89 %. Po rekonštrukciách  zame-
raných aj na odstraňovanie dusíka a fosforu je do-
držanie odtokových parametrov tohto znečistenia 
u ČOV Púchov a ČOV Dubnica nad Váhom dodrži-
avané. Uvedené ČOV sú v skúšobnej prevádzke.  
 Rozdiel medzi vodou čistenou a vodou odkana-
lizovanou tvoria odpadové vody, ktoré vtečú do 
kanalizácie a nefakturujú sa (nefakturované vody 
z povrchového odtoku z verejných priestranstiev, 
komunikácií,... a balastné vody vnikajúce do ve-
rejnej kanalizácie cez jej netesnosti), ako aj nepo-
volené (neevidované) zaústenia kanalizačných 
prípojok, rigolov, potôčikov... Ich množstvo v ro- 
ku 2019 dosiahlo 4 452 tis. m3, čo predstavovalo 
46,5 % z celkového množstva čistených vôd.   
 Odplaty za vypúšťanie vyčistených odpado-

vých vôd do recipientov v roku 2019 boli 4 077, 31 
€  na ČOV Lednické Rovne, ktoré súviseli s odstáv-
kou biologickej linky počas rekonštrukčných prác 
na čerpacej stanici kalov. Plynové hospodárstvo je 
vybudované na ČOV Považská Bystrica a na ČOV 
Púchov. Bioplyn je využívaný na vykurovanie tech- 
nológie a prevádzkových priestorov, ale aj na vý-
robu elektrickej energie v kogeneračnej jednotke. 
Produkcia bioplynu v roku 2019 bola v Považskej 
Bystrici 326 019 m3 (z toho 89 072 m3 využitého na 
vykurovanie a 236 947 m3 na výrobu elektrickej 
energie), v Púchove bola 200 503 m3 (z toho 
102 680 m3 využitého na vykurovanie, 90 311 m3  
na výrobu elektrickej energie a 7 512 m3 spaľo-
vané na horáku bez využitia).  
 Na stokovej sieti a kanalizačných prípojkách 
bolo celkom 303 porúch, z toho 6 z dôvodu po-
škodeného potrubia a 297 z dôvodu upchatia po-
trubia. Na čerpacích staniciach bolo 420 porúch.  
 Pri čistení odpadových vôd bolo vyprodukova-
ných 7 654,52 ton stabilizovaného odvodneného 
kalu. Odvodnený stabilizovaný kal z ČOV Považ-

ská Bystrica, ČOV Dubnica nad Váhom, ČOV Pú- 
chov, ČOV Lednické Rovne, ČOV Beluša bol odo- 
beraný firmou MEGAWASTE SLOVAKIA, spol. s. r. o.  
 Zo štandardov kvality bolo zaznamenaných na 
určenie technických podmienok na pripojenie 
alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kana-
lizácie a na zriaďovanie alebo odstraňovanie ka-
nalizačnej prípojky 188 udalostí, na predloženie 
zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 331 uda-
lostí, na zabezpečenie plynulého odvádzania 
vody 329 udalostí, na overenie správnosti vyúčto-
vania fakturovanej sumy za odvádzanie vody 58 
udalostí. Ostatné štandardy kvality ani kompen-
začné platby zaznamenané neboli.  
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil 
maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpa-
dovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých 
odberateľov rozhodnutím č. 0008/2018/V z 26. 6.  
2018 vo výške 1,1235 Eur/ m3  bez dane z prida-
nej hodnoty. 

DĹŽKA KANALIZAČNEJ SIETE BEZ PRÍPOJOK  
A KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK - VEREJNÁ ČASŤ K 31. 12. 2019 
 
okres kanalizačná sieť kanalizačné prípojky  
Ilava 121,3  km 30,1 km 

Považská Bystrica 131,6 km 36,7 km 

Púchov 84,1 km 15,1 km  
SPOLU 337,0 km 81,9 km

PREHĽAD OBYVATEĽOV CELKOM  
A OBYVATEĽOV NAPOJENÝCH NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU K 31. 12. 2019 
 
okres celkom napojených na verejnú kanalizáciu  
Ilava 59 179 obyvateľov 44 023  obyvateľov,  t.j. 74,4 % 

Považská Bystrica 62 390 obyvateľov 45 615  obyvateľov, t.j. 73,1 % 

Púchov 44 283 obyvateľov 22 179  obyvateľov, t.j. 50,1 %   
SPOLU 165 852 obyvateľov 111 817  obyvateľov, t.j. 67,4 %   

PREHĽAD VODY ČISTENEJ A VODY ODKANALIZOVANEJ 
 
rok voda čistená voda odkanalizovaná  
2019      IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   9 576,00 tis. m3                 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 124,00 tis. m3 

2018           IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  8 338,00  tis. m3                IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 116,10 tis. m3 

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

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

2015         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   8 933,00 tis. m3                        IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 817,79 tis. m3 
 
V roku 2019 bolo vybudovaných 260 ks kanalizačných prípojok.
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Služby
Služby zabezpečujú práce v oblasti analýzy pit-
ných, podzemných, povrchových a odpadových 
vôd, dopravy a mechanizmov, stavebno-montá-
žnej činnosti, energetiky, merania a regulácie, 
dispečingu, korelátora a kamery.  
 Skúšobné laboratórium vôd úspešne absolvo-
valo rozšírenie akreditácie na hydrobiologické 
a mikrobiologické skúšky a plánovaný dohľad 
D2, vďaka čomu získalo „Osvedčenie o akreditá-
cii“, ktoré potvrdzuje spôsobilosť akreditovane 
vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické a che-
mické skúšky pitných, podzemných a odpado-
vých vôd, mikrobiologické a hydrobiologické 
skúšky pitných, podzemných a povrchových vôd 
a odber vzoriek pitných, podzemných a odpa- 
dových vôd. V medzilaboratórnych porovnáva- 
cích skúškach laboratórium  získalo „Osvedčenie  
o správnosti výsledkov v medzilaboratórnych po-
rovnávacích skúškach“ v ukazovateľoch hliník,  
železo, mangán, hydrobiologickom a mikrobio- 
logickom rozbore v celom rozsahu a odbere vzo-
riek odpadovej vody s ukazovateľmi teplota, pH 
a celkový fosfor. SLV vykonalo pre materskú orga-
nizáciu a externých zákazníkov za rok celkom 
1 113 rozborov pitnej vody a 2 360 rozborov od-
padovej vody, kalov a bioplynu.  
 Doprava disponuje celkom 110 dopravnými 
a mechanizačnými prostriedkami. Vozový park 
pozostáva z osobných, nákladných, špeciálnych 

vozidiel, traktorov, malotraktorov, prípojných vo-
zidiel, motocyklov a pracovných strojov.  
 Stavebno-montážna činnosť realizuje vo vlastn- 
ej réžii stavebné práce a odbočenia na prípojkách 
a pre cudzích stavebnomontážne práce a vodo-
vodné prípojky.  
 Dispečing v Považskej Bystrici riadi vodovodné 
a kanalizačné objekty na území okresov Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava, na ktorých zabezpečuje 
ich optimálnu činnosť, t.j. sleduje výšky hladín, 
priebeh tlakov, zabezpečuje ochranu objektov, 
otvára, zatvára servouzávery na doplnenie zásoby 
vody vo vodojemoch, riadi činnosť čerpadiel, za-
bezpečuje dávkovanie a monitorovanie chlórova- 
nia, riadi vykurovanie v objektoch podľa meranej 
teploty a nočného prúdu, sleduje meranie prieto-
kov a prítomnosť spotrebných napätí, riadi prie- 
beh odkanalizovania jednotlivých obcí. Dispe-
čing riadi 94 vodovodných objektov a 58 kanali-
začných objektov.  
 Vyhľadávanie porúch, t.j. lokalizácia únikov 
vody, monitoring vodovodnej siete a vytyčovanie 
sietí sa realizuje pomocou korelátora, ktorý vy-
hľadal 227 porúch na vodovodnom potrubí a vo-
dovodných  prípojkách.  
 Monitoring potrubia sa realizuje kamerovým 
systémom MIDI s kamerou ORION 2´, ktorý zmo-
nitoroval 10 979 m kanalizačného potrubia rôz-
neho priemeru. 

 Na konci roku 2019 mala spoločnosť 212 zame-
stnancov, z toho 39 žien a 173 mužov. Prepočítaný 
stav za rok 2019 bol 210,05 zamestnancov.  
 Zvyšovanie vekového priemeru obyvateľstva 
regiónu sa prejavil aj u zamestnancov spoločnosti 
– priemerný vek pracovníka v roku 2019 bol 47,91 
rokov.  
 Počet odpracovaných rokov na jedného zame-
stnanca bol v roku 2019 priemerne 17,66 roka, za 
čím stojí vysoká špecifická odbornosť a nízka dob-
rovoľná fluktuácia. 
 Podľa pracovného zaradenia mala spoločnosť  
v kategórii technicko-hospodársky pracovník 74 
zamestnancov a v kategórii robotník 138 zame-
stnancov. V kategórii technicko-hospodársky pra-
covník mala spoločnosť 3 riaditeľov, 3 vedúcich 
strediska, 11 majstrov, 3 vedúcich úsekov, 33 tech-
nických pracovníkov, 21 referentov. V kategórii 
robotník mala spoločnosť jedného informátora, 
jedného administratívneho pracovníka, 9 elektri-
károv, 4 mechanikov merania a regulácie, 17 vo-

dárenských robotníkov, 6 kopáčov, 25 montérov 
vodovodov, 4 montérov kanalizácií, 10 strojníkov 
kanalizačných zariadení, 2 automechanikov, 4 vo-
dičov cestných motorových vozidiel, 7 strojníkov 
stavebných strojov, 2 zámočníkov, 44 strojníkov 
vodohospodárskych zariadení, 2 strojníkov moni-
torovacieho systému a vytyčovacej techniky.  
 Podľa kvalifikačnej štruktúry majú základné 
vzdelanie 3 zamestnanci, stredné vzdelanie 80 za-
mestnancov, úplné stredné vzdelanie 90 zamest- 
nancov, vyššie odborné vzdelanie 3 zamestnanci, 
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 5 zame-
stnanci, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
31 zamestnancov.  
 Stav zamestnancov má v posledných obdobiach 
klesajúci charakter. Dôvodom je nedostatok kva-
lifikovaných uchádzačov o zamestnanie v našej 
spoločnosti a pomerne dlhá doba, ktorá je po- 
trebná na získanie vhodného zamestnanca. 

Ľudské zdroje

Riziká a neistoty
 Prísna regulácia cien vodného a stočného. Vý-
sledok regulácie a legislatívne zmeny sa v budúc-
nosti môžu prejaviť nedostatkom vlastných zdrojov 
na financovanie obnovy už existujúceho majetku 
a vlastných investícií.  Finančné prostriedky budú 
smerovať  hlavne na dofinancovanie projektov 
spolufinancovaných EÚ a ŠR Zásobovanie vodou 
a odkanalizovanie okresu Ilava, Zásobovanie 
vodou a odkanalizovanie okresu Púchov, Paprad-
ňanská dolina - odkanalizovanie.  
 Pripravené projekty – rekonštrukcie a obnovu 
majetku (hlavne ČOV) nie je možné realizovať 

z vlastných zdrojov, je potrebná podpora finan-
covania štátu a fondov EÚ. 
 Napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizá-
ciu a na verejný vodovod projektov spolufinanco-
vaných EÚ a ŠR. Spoločnosť prijíma opatrenia na 
splnenie tohto ukazovateľa, aby sa obyvatelia na-
pojili na už vybudované prípojky. 
 Globálne otepľovanie a nedostatok pomalých  
a dlhodobých zrážok spôsobuje pokles výdatnosti 
vodných zdrojov. 
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Vývoj a budúcnosť spoločnosti 
cie prostredníctvom opatrení uvedených v „Pláne 
obnovy“. Špecifické nedostatky stavu jednotli-
vých objektov a zariadení súvisia v prevažnej mie- 
re s ich vekom a teda aj s morálnym a technickým 
opotrebovaním, čo prináša situácie často aj hava-
rijné, ktorých čiastkové odstránenie prináša v glo-
bálnom pohľade nemalé finančné zaťaženie. Pre- 
to treba riešiť celkovú obnovu týchto zariadení.  
 V zmysle jednotlivých cieľov vychádzajúcich z u- 
vedených koncepčných materiálov spoločnosť 
v poslednom období zrealizovala projekty: Záso-
bovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpa-
dových vôd v okrese Ilava, Zásobovanie a odkana- 
lizovanie okresu Púchov - I. etapa, Papradňanská 
dolina – kanalizácia.  
 Na realizáciu a financovanie z fondov EÚ sú pri-
pravené projekty: Pruské - kanalizácia a ČOV, Led-
nické Rovne, Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II. 
etapa, vodovod. Realizujú sa aj ďalšie projekty,  
z ktorých najvýznamnejšie sú: Beluša kanalizácia 
a ČOV, II. Etapa, Zásobovanie vodou a odkanali-
zovanie okresu Púchov II. etapa, odkanalizovanie 
obcí Mestečko a Záriečie, Považská Bystrica - re-

konštrukcia vodovodu Prívod vody z Kráľovky, Po-
važská Bystrica, Dolný a Horný Moštenec – rozší- 
renie verejnej kanalizácie.  
 Okrem týchto projektov sa každoročne reali-
zuje viacero menších investičných akcií za účelom 
plnenia „Plánu obnovy“. 
 V rámci poskytovaných služieb spoločnosť ga-
rantuje aj do budúcna čistenie odpadových vôd 
na vysokej úrovni, dokonca v niektorých prípa-
doch vypúšťaním OV z ČOV vylepšujeme kvalitu 
vody v recipiente ako aj odbornú likvidáciu odpa- 
dových splaškových vôd z domácich žúmp v súla- 
de s platnou legislatívou, zneškodňovaním na ČOV, 
dvoma špeciálnymi vozidlami MAN Feka.  
 Pozornosť si bude vyžadovať modernizácia ole-
jového hospodárstva po strediskách a prevádz-
kach, využívaniu bioplynu vznikajúceho v procese 
stabilizácie kalu na vykurovanie a výrobu elek-
trickej energie v kogeneračných jednotkách obno- 
ve vozového parku za nové, ekologicky výhodnej- 
šie, vozidlá, stroje a mechanizmy, osvetou meniť 
myslenie ľudí za ekologicky čistejšie a zdravšie ži-
votné prostredie. 

Spoločnosť sa pri navrhovaní a realizácii investič-
nej výstavby riadi dvoma koncepčnými mate-
riálmi spracovanými v zmysle platnej legislatívy.   
 Ako prvý je Plán rozvoja verejných vodovodov  
a kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja – 
okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava (ďalej len 
„Plán rozvoja“), ktorý bol spracovaný v roku 2007 
pre jednotlivé aglomerácie v územnej pôsobnosti 
spoločnosti s výhľadom do roku 2030 a je spra- 
covaný v súlade s Plánom rozvoja verejných vo-
dovodov a verejných kanalizácií pre územie SR  
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stanovuje 
základnú koncepciu optimálneho vodohospo-
dárskeho rozvoja zásobovania vodou a odkanali-
zovania pre dané okresy. Vypracovaná dokumen 
tácia si kladie za cieľ, určiť ďalší smer rozvoja in-
fraštruktúry vodovodov a kanalizácií v tomto re-
gióne s výhľadom do roku 2030.   
 Dôležité bude programovacie obdobie 2022 – 
2027, aby aglomerácie nad 2 000 obyvateľov, 
boli zahrnuté do tohto obdobia, nakoľko Považ-
ská vodárenská spoločnosť, a.s. nemá toľko fi-
nančných zdrojov na realizáciu týchto aglomerá- 

cií. Jedná sa hlavne o obec Pruské – kanalizácia 
a ČOV, Lednické Rovne, Dolná Breznica – kanali-
zácia a ČOV II. etapa, Beluša – kanalizácia a ČOV 
II. etapa. 
 Druhým materiálom je „Plán obnovy verejného 
vodovodu a plán obnovy verejnej kanalizácie 
(ďalej len „Plán obnovy“), ktorý bol spracovaný   
v zmysle ustanovení §15 ods.8 a §16 ods.9 zákona 
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 
č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení zákona č. 394/2009 Z.z. a v súlade s vy-
hláškou MŽP SR č. 262/2010 Z.z, ktorou sa usta-
novuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, 
plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich 
vypracúvaní. „Plán obnovy“ je  koncepčný mate-
riál, ktorý si kladie za cieľ určiť smer obnovy exis-
tujúcej infraštruktúry verejných vodovodov a ve- 
rejných kanalizácii v správe Považskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Účelom obnovy verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie je obnovenie 
alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov a za-
riadení verejného vodovodu a verejnej kanalizá-



Zamestnanci a sociálna politika
Zdokonaľovanie poskytovaných služieb spoloč-
nosťou a rozširovanie okruhu odberateľov je je- 
den z nástrojov zvyšovania kvality životného pro-
stredia a to hlavne vytvorením lepších podmienok 
pre život, zlepšením sociálnej a ekonomickej ob-
lasti obyvateľstva, zlepšením rozvoja územia, stavu 
infraštruktúry, zabezpečením pitnej vody v po-
trebnom množstve, v kvalite a v čase na požado-
vanom mieste, hospodárnejším využívaním vod- 
ných zdrojov (znižovanie strát, ...), monitorovaním 
kvality vôd, zabezpečením ochrany vôd vrátane 
vodných a od vôd priamo závislých ekosystémov 
(PHO, chránené vodohospodárske oblasti, význam- 
né vodohospodárske oblasti, ...), väčšou kontro-

lou a znižovaním výskytu ochorení súvisiacich 
s vodou, zabezpečením trvalo udržateľného roz-
voja, čistením komunálnych odpadových vôd, čím 
dochádza k zníženiu zaťaženia životného prostre-
dia škodlivými látkami. V čase celkového znižova-
nia hladiny spodných vôd ako aj k nedostatku 
povrchových vôd v prírode vplyvom celkovej 
zmeny klímy, pozitívne vplýva na životné prostre-
die znižovanie strát vody, vyhlasovanie a hlavne 
ochrana ochranného pásma vodných zdrojov, 
ktoré sú často v chránených prírodných územiach 
(Strážovské vrchy, Manínska tiesňava, Javorníky 
..), nezanedbateľné je tiež používanie materiálov 
a techniky šetrných k životnému prostrediu. 

Životné prostredie
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Snahou spoločnosti je vytvoriť pre svojich zamest- 
nancov, prostredie, ktoré im umožní svoju energiu 
a schopnosti nasmerovať na efektívne dosiah 
nutie spoločných cieľov a tým dosiahnuť čo naj-
väčšiu spokojnosť zákazníkov. Spoločnosť sa trvale 
snaží o zvyšovanie úrovne a kvality svojich ľud-
ských zdrojov. Dlhodobo sa zameriava na spôso-
bilosť a odborné schopnosti zamestnancov, pod- 
poru iniciatívy zamestnancov pri napĺňaní podni-
kateľských zámerov spoločnosti. Pracovníkom 
umožňuje zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj profe-
sijných znalostí tak, aby každý mal primeranú kva-
lifikáciu pre výkon svojej funkcie. Získanie odbor- 
ných informácií podporuje osobný rast zamest- 
nanca, ktorý harmonizuje s cieľom spoločnosti. 
Účasť na odborných seminároch a konferenciách 
rozširuje rozhľad a orientáciu zamestnancov v da- 
nom odbore. V rámci  kolektívnych pracovnopráv- 
nych vzťahov sa uzatvára kolektívna zmluva medzi 
zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. 
Pracovné a mzdové podmienky sú dohodnuté 
v náväznosti na platnú legislatívu a ekonomické 
možnosti zamestnávateľa. V oblasti sociálnej po-

litiky a starostlivosti o zamestnancov prispieva 
spoločnosť na doplnkové dôchodkové sporenie, 
stravovanie, upravená je náhrada príjmu pri do-
časnej práceneschopnosti a ďalšie dohodnuté be-
nefity. Stála pozornosť je venovaná preventívnej 
zdravotnej starostlivosti. Považská vodárenská spo- 
ločnosť, a.s. sa neustále snaží vytvoriť zamestnan-
com vhodné pracovné podmienky, tak aby nič 
nebránilo kvalitnému výkonu  pracovných povin-
ností. Hlavným cieľom je profesionálny prístup  
k zákazníkom a udržanie lojality zamestnancov. 
Samostatnou oblasťou je environmentálna výcho- 
va detí a mládeže, na ktorej sa spoločnosť podieľa 
jednak samostatne a to realizáciou exkurzií pre žia- 
kov základných škôl a študentov stredných škôl  
z nášho regiónu na vodných zdrojoch a ČOV, ako 
aj v spolupráci s Okresným úradom Odbor starost- 
livosti o životné prostredie, kde sa pravidelne zú- 
častňujeme nimi poriadaných akcií napr. ku Dňu 
zeme, Svetovému dňu vody, Ekologický jarmok, 
konferencie o životnom prostredí ako aj ostatné 
príležitosti na prezentáciu činnosti spoločnosti. 



VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
Finančný plán a rozpočet pre rok 2019 stanovil 
spoločnosti dosiahnuť výsledok hospodárenia 
pred zdanením zisk 3 984,00 Eur, skutočný výsle-
dok hospodárenia pred zdanením predstavoval 
zisk 191 196,21 Eur. Po zúčtovaní dane z príjmu 
splatnej a dane z príjmu odloženej spoločnosť do 

 
siahla zisk 134 084,34 Eur. Disponibilný zisk spo-
ločnosti, ktorý bude rozdelený podľa rozhodnu-
tia valného zhromaždenia, je navrhnutý do zákon- 
ného rezervného fondu, do sociálneho fondu 
a do investičného fondu. 

Ekonomika
VÝKONY 
Výkony finančného plánu za rok 2019, ktoré 
predstavujú čiastku 14 651 379,42 Eur za rok 2019 
boli oproti plánovaným výkonom 14 338 063 Eur 
vyššie o 313 316,42 Eur. Z hlavných činností boli 
oproti plánu vyššie tržby za vodu fakturovanú, čo 
predstavuje navýšenie oproti plánu v hmotných 
jednotkách o 149,6 tis. m3, za vodu odkanalizo-
vanú, ktorá  bola vyššia oproti plánu v hmotných 

 
 jednotkách o 124,1 tis. m3, stavebné práce, hlavne 
pre cudzích  a za vodovodné prípojky, ostatné 
tržby a výkony za dopravu.  Oproti plánu boli niž-
šie tržby za prečerpávanie priesakových vôd,  
tržby za MVE na základe malého prietoku vody 
a aktivácia hmotného investičného majetku z dô-
vodu nižšieho objemu  investícií vo vlastnej réžii.

NÁKLADY 
Náklady finančného plánu za rok 2019, ktoré 
predstavujú čiastku 14 460 183,21 Eur, boli oproti 
plánovaným nákladom 14 334 079 Eur vyššie 
o 126 104,21 Eur. Vyššie oproti plánu boli hlavne 
spotreba materiálu, čo bolo ovplyvnené aj vyššími 
tržbami za stavebné práce pre cudzích a prípojky, 
dodávateľské opravy, ktoré boli prekročené o ne-
plánované stavebné opravy a opravy motorových 
vozidiel, odpisy hmotného a nehmotného ma-
jetku z dôvodu skoršieho dátum kolaudácií a tým 
aj zaradenia  stavieb do majetku, služby, mzdové 

 
 náklady a neplánované zúčtovanie  nedobytných 
pohľadávok a opravných položiek k pohľadáv-
kam. Šetrenie oproti plánu bolo pri spotrebe 
energie, kde hlavným faktorom bolo zefektívne-
nie chodu kogeneračných jednotiek  na  ČOV Po-
važská Bystrica a Púchov, v ostatných prevádz- 
kových nákladoch z dôvodu zníženého poistného 
založeného majetku, ostatné dane, z ktorých naj-
väčšiu položku šetrenia predstavovali odplaty za 
vypúšťanie odpadových vôd. 

 

19
 

18

VÝVOJ NÁKLADOV:  
 
rok výška  
2019       IIIIIIIIIIIIIIII 14 460 183,21 Eur 

2018        IIIIIIIIIIIIIII 14 442 379,95 Eur 

2017          IIIIIIIIIIIIII 14 210 268,18 Eur 

2016           IIIIIIIIIIIII 12 983 956,71 Eur 

2015              IIIIIIIIIII 11 565 941,84 Eur 

VÝVOJ VÝKONOV:  
 
rok výška  
2019       IIIIIIIIIIIIIIII 14 651 379,42 Eur 

2018          IIIIIIIIIIIIII 14 573 381,95 Eur 

2017           IIIIIIIIIIIII 14 366 823,65 Eur 

2016            IIIIIIIIIIII 13 137 234,04 Eur 

2015              IIIIIIIIIII 11 726 642,31 Eur 

VÝVOJ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 
 
rok pred zdanením po zdanení  
2019 191 196,21 Eur 134 084,34 Eur 

2018 131 002,00 Eur 77 237,41 Eur 

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

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV  
 

výška  
Spotreba materiálu 905 353,51 Eur 

Spotreba energie 745 544,40 Eur 

Opravy 356 143,64 Eur 

Služby 692 711,88 Eur 

Mzdy 3 486 960,60 Eur 

Odvody a ostatné osobné náklady 1 582 022,39 Eur 

Dane 278 523,14 Eur 

Náklady na ostatnú hospodársku činnosť  93 003,98 Eur 

Úroky 2 532,00 Eur 

Odpisy 6 308 255,33 Eur 

Ostatné finančné náklady 9 132,34 Eur 

CELKOM 14 460 183,21 Eur 

ŠTRUKTÚRA VÝKONOV 
 

výška  
Vodné 4 967 506,70 Eur 

Stočné 5 756 896,50 Eur 

Stavebné práce 372 593,34 Eur 

Ostatné tržby a výkony 182 981,15 Eur 
Vrátane odhadu nemeraných odberov  

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  3 371 401,73 Eur 
(rozpustenie dotácií) 

CELKOM 14  651 379,42 Eur



Súvaha k 31.12.2019 (Eur) vybraná z riadnej ÚZ
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R. Ozn. Názov riadku Bežné účtovné Predchádzajúce  
obdobie brutto účtovné obdobie  

 79 Spolu vlastné imanie a záväzky r.80 + r.101 + r.141 67 621 424 72 277 418 
80 A. Vlastné imanie  r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100 28 699 655 28 692 916 
81 A.I. Základné imanie  súčet (r.82 až r.84) 23 969 537 23 969 537 
82 A.I.1. Základné imanie  (411 alebo +/-491) 23 969 537 23 969 537 
86 A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1 129 1 129 
87 A.IV. Zákonné rezervné fondy r.88 + r.89 4 250 756 4 243 032 
88 A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4 250 756 4 243 032 
97 A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov  r.98 + r.99 344 149 401 982 
98 A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 344 149 401 982 

100 A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
 /+-/ r.01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141) 134 084 77 236 

101 B. Záväzky  r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140 7 311 997 8 615 361 
102 B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117) 475 183 541 687 
114      9. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 16 558 12 845 
117    12. Odložený daňový záväzok  (481A) 458 625 528 842 
118 B.II. Dlhodobé rezervy r.119 + r.120 248 891 157 287 
120     2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 248 891 157 287 
121 B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA) 4 085 629 5 111 376 
122 B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135) 1 298 406 1 576 622 
123 B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126) 524 217 839 153 
126     1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku  

(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 524 217 839 153 
131       6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 264 962 242 269 
132       7. Záväzky zo sociálneho poistenia  (336A) 222 345 196 031 
133       8. Daňové záväzky a dotácie  (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 284 323 296 686 
135      10. Iné záväzky  (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2 559 2 483 
136 B.V. Krátkodobé rezervy r.137 + r.138 178 141 177 241 
137 B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 97 823 79 771 
138     2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 80 318 97 470 
139 B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1 025 747 1 051 148 
141 C. Časové rozlíšenie  súčet (r. 142 až r. 145) 31 609 772 34 969 141 
142 C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0 0 
143   2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 9 839 1 248 
144   3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 28 400 373 31 547 763 
145   4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3 199 560 3 420 130 

 

  R. Ozn. Názov riadku Bežné účtovné  Korekcia Netto Predchádzajúce  
obdobie brutto účtovné obdobie  

1 SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 152 738 371 85 116 947  67 621 424 72 277 418 
2 A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 146 183 456 83 710 116 62 473 340 66 721 730 
3 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10) 1 108 213 1 041 907 66 306 90 729 
5    2. Softvér (013) - /073,091A/ 783 951 717 645 66 306 74 882 
6     3. Oceniteľné práva  (014) - /074,091A/ 324 262 324 262 0 0 
9     6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0 0 0 15 847 

11 A.II. Dlhodobý hmotný majetok  súčet (r. 12 až r. 20) 145 075 243 82 668 209 62 407 034 66 631 001 
12 A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1 660 167 0 1 660 167 1 637 458 
13      2. Stavby (021) - /081,092A/ 116 643 402 63 053 026 53 590 376 56 878 778 
14  3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

(022) - /082,092A/ 23 541 946 19 609 317 3 932 629 5 366 989 
17      6. Ostatný dlhodobý hmotný (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5 866 5 866 0 0 
18      7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3 218 313 0 3 218 313 2 747 776 
19 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 5 549 0 5 549  0 
33 B. Obežný majetok  r.34 + r.41 + r.53 + r.66 + r.71 6 368 078 1 406 831 4 961 247 5 335 912 
34 B.I. Zásoby súčet (r.35 až r.40) 223 897 0 223 897 237 320 
35 B.I.1. Materiál  (112, 119, 11X)-/191, 19X/ 223 897 0 223 897 237 320 
41 B.II. Dlhodobé pohľadávky  súčet (r.42 + r.46 až r.52) 40 161 0 40 161 42 991 
42 B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45) 2 692 0 2 696 2 642 
45    1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku  

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2 692 0 2 692 2 642 
51      7. Iné pohľadávky  

(335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/37 469 0 37 469 40 349 
53 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až r.65) 3 204 918 1 406 831 1 798 087 1 642 771 
54 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57) 3 193 269 1 406 831 1 786 438 1 628 979 
56    1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti  

okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám  
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10 978 0 10 978 8 599 

57    1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku  
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3 182 291 1 406 831 1 775 460 1 620 380 

63       7. Daňové pohľadávky a dotácie 
 (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0 0 0 0 

65      9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11 649 0 11 649 13 792 
71 B.V. Finančné účty (r.72 a r.73) 2 899 102 0 2 899 102 3 412 830 
72 B.V.1. Peniaze  (211, 213, 21X) 31 009 0 31 009 33 845 
73      2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 2 868 093 0 2 868 093 3 378 985 
74 C. Časové rozlíšenie súčet (r.75 až 78) 186 837 0 186 837 219 776 
75 C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2 583 0 2 583 790 
76     2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A) 51 027 0 51 027 50 442 
78     4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 133 227 0 133 227 168 544



Správa audítora
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019 (Eur) vybraný z riadnej ÚZ

Kompletná riadna účtovná závierka vrátane poznámok je uložená na  HYPERLINK "http://www.re-
gisteruz.sk" www.registeruz.sk, v časti Individuálne účtovné závierky spolu so správou audítora 
o audite tejto ÚZ a o informáciách, ktoré sú obsahom tejto výročnej správy.  
 
UDALOSTI NASLEDUJÚCE PO 31. DECEMBRI 2019  
Po 31. decembri 2019 do dňa vypracovania tejto výročnej správy 28. februára 2020 nenastali žiadne 
udalosti s vplyvom na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poznámok 
účtovnej závierky alebo obsahu tejto výročnej správy. 

 

R. Ozn. Názov riadku Bežné Predchádzajúce  
účtovné obdobie účtovné obdobie  

1 * Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10 960 119 10 746 468 
2 ** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09) 14 651 375 14 573 351 
4 II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5 019 100 4 981 815 
5 III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 941 019 5 764 645 
7 V. Aktivácia    (účtovná skupina 62) 295 405 310 733 
8 VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, 

dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642) 24 418 88 136 
9 VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 3 371 433 3 428 022 

10 ** Náklady na hospodársku činnosť spolu  
r.11+r.12+r.13+r.14+r15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26) 14 448 520 14 428 090 

12 B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok  
(501,502,503) 1 650 898 1 646 043 

14 D. Služby    (účtovná skupina 51) 1 048 856 1 140 722 
15 E. Osobné náklady (r.16 až r.19) 5 068 983 4 878 448 
16 E.1. Mzdové náklady   (521,522) 3 445 016 3 276 260 
17   2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 41 945 41 945 
18   3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1 349 421 1 329 764 
19   4. Sociálne náklady  (527, 528) 232 601 230 479 
20 F. Dane a poplatky  (účtovná skupina 53) 278 523 274 761 
21 G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku  

a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23) 6 308 256 6 405 250 
22 G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku  

a dlhodobého hmotného majetku (551) 6 308 256 6 405 250 
24 H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu  

(541,542) 1 165 7 193 
25 I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8 667 3 045 
26 J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 83 172 72 628 
27 *** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10) 202 855 145 261 
28 * Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14) 8 555 770 8 270 428 
29 ** Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44 5 31 
39 XI. Výnosové úroky (r.40 až r.41) 0 8 
41    2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0 8 
42 XII. Kurzové zisky  (663) 5 23 
45 ** Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54) 11 664 14 290 
49 N. Nákladové úroky (r.50+r.51) 2 532 4 339 
51 N.2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2 532 4 339 
52 O. Kurzové straty  (563) 9 286 
54 Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť  (568,569) 9 123 9 665 
55 *** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45) -11 659 -14 259 
56 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55) 191 196 131 002 
57 R. Daň z príjmov (r.58+r.59) 57 112 53 766 
58 R.1. Daň z príjmov splatná (591,595) 106 769 67 544 
59   2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592 -49 657 -13 778 
61 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60) 134 084 77 236 



Použité skratky  
a.s. akciová spoločnosť 
ATS automatická tlaková stanica 
BSK5 biochemická spotreba kyslíka po piatich dňoch 
ČS čerpacia stanica 
ČOV čistiareň odpadových vôd 
l/s liter/sekunda 
MaR meranie a regulácia 
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 
ÚZ účtovná závierka 
VK verejná kanalizácia 
VV verejný vodovod 
VDJ vodojem 
Z.z. zbierka zákonov 
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