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Vážené dámy, páni, vážení akcionári, 
 
predkladám Vám výročnú správu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
za rok 2021.  
Rok 2021 bol rokom pandémie  COVID-19, plný obmedzení a nariadení, 
čo pre našu spoločnosť, ktorá má zabezpečiť prevádzku dodávky pitnej 
vody a odkanalizovania odpadovej vody, bolo náročné z hľadiska zabez-
pečenia pracovníkov na nepretržitú prevádzku.  
I napriek týmto obmedzeniam spoločnosť plnila program a plán investič-
nej výstavby z vlastných zdrojov. Z tých dôležitejších, ktoré sa realizovali 
bolo prepojenie kanalizácie Mestečko – Záriečie, ktoré by malo byť v roku 
2022 dokončené a obciam Mestečka a Záriečia umožnené budovať roz-
vody kanalizácie s koncovkou na ČOV Púchov.  
Ďalej spolufinancovanie kanalizácie Považská Teplá spolu s mestom Považ-
ská Bystrica. Bola podpísaná zmluva s Ministerstvom životného prostredia, 
financovaná z fondov EÚ na stavbu Pruské – Kanalizácia a ČOV s rokom 
ukončenia  31. 12. 2023.  
Môžem konštatovať, že stavby z Eurofondov „ Zásobovanie vodou a odka-
nalizovanie okresu Ilava“,  „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu 
Púchov“ a taktiež Papradňanská dolina, prešli monitorovacími výbormi bez 
chýb a neboli na tieto stavby žiadne finančné „korekcie“ zo strany Agentúry 
životného prostredia a EÚ.   
V príprave spoločnosť pokračuje na vyhotovení projektovej dokumentácie 
na stavby Lednické Rovne – Dolná Breznica – Kanalizácia a ďalej Beluša – 
Kanalizácia a ČOV. Na programovacie obdobie 2023 – 2027 obce nad 2000 
obyvateľov.    
Spoločnosť po ekonomickej a finančnej stránke plán splnila. Toto ťažké ob-
dobie covidu, inflácie a energetickej krízy nie je pre spoločnosť jednodu-
ché pri jej ďalších plánoch, ktoré sú dôležité aj pre akcionárov.   
Je potrebné prehodnotiť ceny vodného a stočného nakoľko spoločnosť má 
ceny vodného od roku 2014 a stočného od roku 2018 bez navyšovania. Spo-
ločnosť potrebuje navýšiť ceny, nakoľko to ovplyvní smerovanie spoločnosti 
a celého vodárenstva do budúcnosti, aby plnila plán rozvoja a prevádzko-
vania.  
Spoločnosť i napriek týmto ťažkým podmienkam plán za rok 2021 splnila 
po ekonomickej aj investičnej stránke.   
Chcem poďakovať za dlhoročnú spoluprácu všetkým akcionárom spoloč-
nosti, za pomoci ktorých sme zvládli všetky náročné úlohy, ktoré boli spo-
ločnosťou v minulosti naplánované.  
Taktiež chcem poďakovať zamestnancom spoločnosti za odvedenú prácu.  
 

Ing. Ján Balušík 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
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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 ustanovenia § 163 a § 172 a ná-
sledne Obchodného zákonníka. Zaregistrovaná je v obchodnom registri Okres-
ného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č. 10421/R.  
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. je nástupníckou spoločnosťou, ktorá vznik- 
la rozdelením zanikajúcej spoločnosti 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 bleskozvodov v objektoch bez nebezpe- 
čenstva 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 
 
predseda dozornej rady:  
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 
 
členovia dozornej rady:  
Ing. Peter Bočinec  
Mgr. Marian Horečný  
JUDr. Katarína Heneková  
Ing. Peter Chovanec  
Anton Lagiň  
Ing. Peter Marušinec  
Bc. Štefan Šutara  
Mgr. et Mgr. Peter Wolf  

 
 

 
Predstavenstvo 
 
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 2021 bola realizovaná 
podľa investičného plánu schváleného orgánmi Po-
važskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Návrh plánu  
investícií na rok 2021 vychádzal z finančných prostri-
edkov spoločnosti, zodpovedajúcim vlastným zdro-
jom, t. j. z perspektívnych účtovných odpisov hmot- 
ného majetku. Výška finančných prostriedkov na 
preinvestovanie v rámci investičného plánu bola 
schválená dozornou radou spoločnosti. Investičná 
výstavba bola zameraná na prípravu, realizáciu a do-

končenie veľkých stavieb v rôznom stupni prípravy, 
ktoré sú, resp. budú spolufinancované z finančných 
prostriedkov Európskej únie na rekonštrukciu, na 
modernizáciu, hygienizáciu a intenzifikáciu vodohos- 
podárskych objektov, na vytvorenie lepších bezpeč-
nostných, hygienických a pracovných podmienok 
zamestnancov spoločnosti, na nákup strojov a zari-
adení nezahrnutých do rozpočtu stavieb potrebných 
pre prevádzkovanie verejných vodovodov a kanali-
zácií, 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 SPOLUFINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE  
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Ilava  - (zahájená v r. 2003, stavba ukončená, 590 915 Eur 
skolaudovaná a  5-ročné monitorovacie obdobie ukončené) 
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov  - (zahájená v r. 2006, stavba ukončená, 415 454 Eur 
skolaudovaná a  5-ročné monitorovacie obdobie ukončené) 
Papradňanská dolina – kanalizácia – (zahájená v r. 2006, stavba ukončená, 0 Eur 
skolaudovaná a  5-ročné monitorovacie obdobie ukončené v roku 2021) 
Pruské – kanalizácia a ČOV – (príprava projektu od roku 2003,  48 760 Eur 
v roku 2021 ukončené VO na dodávateľa prác, podpísaná ZoD  a zahájená realizácia stavby) 
Lednické Rovne - Dolná Breznica - kanalizácia a ČOV II. etapa - (príprava projektu od. r. 2015) 1 859 Eur 
Beluša – kanalizácia a ČOV, II. etapa  - (príprava projektu od. r. 2017) 161 938 Eur  
 

INVESTÍCIE ZABEZPEČOVANÉ SPOLOČNOSŤOU ZAHÁJENÉ V MINULOM OBDOBÍ  
Považská Bystrica – rekonštrukcia vodovodu – Prívod vody z Kráľovky, Podkova SNP  75 345 Eur 
-(postupná realizácia od r. 2016) 
MaR vodárenských objektov – VDJ, ČS a ČOV - (postupná realizácia od vzniku spoločnosti) 126 670 Eur 
Zriaďovanie pripojení na VV a zaústení do VK – (postupná realizácia od vzniku spoločnosti) 36 840 Eur 
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov -(postupná realizácia od vzniku spoločnosti) 19 241 Eur 
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov II. etapa 309 724 Eur 
– odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie - (postupná realizácia od r. 2017)  
Nová Dubnica, ul. SNP - rekonštrukcia vodovodu 100 538 Eur 
– (v r. 2020 príprava, realizácia a ukončenie v r. 2021) 
Považská Teplá – splašková kanalizácia - (postupná realizácia od r. 2019)  384 561 Eur                         
 

INVESTÍCIE ZABEZPEČOVANÉ SPOLOČNOSŤOU ZAHÁJENÉ V ROKU 2021     
Rekonštrukcia VV a VK – havarijné stavy, hygienizácia objektov VV a VK, 246 936 Eur 
zákon č. 262/2010 Z. z. – obnova VV a VK 
– (každoročne vybrané objekty na rekonštrukciu v danom roku ukončené) 
- Ilava - rekonštrukcia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ul. Štefánikova a Hviezdoslavova  
(stavba pripravená na realizáciu v roku 2022 a 2023) 
 

STROJE A ZARIADENIA NEZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU STAVIEB      
Čerpacia technika, regulačné ventily tlaku a ostatné ovládacie a regulačné prvky vodovodov 43 917 Eur 
a kanalizácií, chlorátory, vyhľadávacia technika – (postupná výmena neopraviteľných zariadení  
resp. doplnenie chýbajúcich) 
Výpočtová a kancelárska technika – (postupná výmena neopraviteľných zariadení 69 452 Eur 
resp. doplnenie chýbajúcich) 
 
 
Uvedené sumy investícií sú finančné prostriedky preinvestované v rámci jednotlivých akcií v roku 2021. Jednotlivé akcie sú v rôz-
nom stupni prípravy, resp. realizácie, t. j. niektoré akcie boli len pripravované na realizáciu do budúceho obdobia, niektoré čakajú 
na pridelenie finančných prostriedkov, iné sú v určitom stupni realizácie a niektoré boli v roku 2021 ukončené a zaradené.



alebo písm. f) 5 udalostí, na určenie technických pod- 
mienok na pripojenie alebo odpojenie nehnuteľ-
nosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie alebo 
odstraňovanie vodovodnej prípojky 293 udalostí, na 
predloženie zmluvy o dodávke vody 309 udalostí, 
na zabezpečenie plynulej dodávky vody 252 udal

ostí, na zabezpečenie preskúšania meradla 4 uda-
losti, na overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej 
sumy za dodávku vody 61 udalostí, na oznámenie 
termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pit-
nej vody 1 udalosť. Ostatné štandardy kvality ani 
kompenzačné platby zaznamenané neboli.  
 Odpočet fakturačných vodomerov bol vykonávaný 
podľa schváleného harmonogramu. Najvýznamnejší 
odberatelia boli odčítaní v mesačných a štvrťročných 
cykloch, obyvateľstvo bolo odčítané v polročných 
cykloch.  
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil roz-
hodnutímč. 0206/2017/V z 24. 2. 2017 maximálnu 
cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vo-
dovodom pre všetkých odberateľov 0,9741 Eur/m3 
bez dane z pridanej hodnoty.
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 Spoločnosť spravuje a prevádzkuje  vodovody v okresoch Po-
važská Bystrica, Púchov, Ilava.  
 Ku koncu roka 2021 bolo z celkového počtu 164 308 obyva-
teľov zásobovaných pitnou vodou 137 004 obyvateľov, čo pred-
stavuje 83,4 %.  
 Spoločnosť spravuje a prevádzkuje 15 samostatných verej-
ných vodovodov, jeden oblastný vodovod, dva skupinové vo-
dovody, čo predstavuje 592,2 km vodovodnej siete, 21 330 
vodovodných prípojok v celkovej dĺžke 158,7 km, 45 vodných 
zdrojov s celkovou kapacitou 777,1 l/s, 74 vodojemov s celko-
vým objemom 54,4 tis. m3, 41 vodárenských čerpacích staníc 
s celkovou kapacitou 811,5 l/s.  
 Najvýznamnejšími vodárenskými systémami je oblastný vo-
dovod Pružina – Púchov – Dubnica a skupinový vodovod Považ-
ská Bystrica, ktoré sú vybudované na báze vodárenských zdro- 
jov 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 vodovodov.  
 Zo strany spoločnosti sa zabezpečuje kontinuálne sledovanie 
prietokov vody v jednotlivých vodárenských okrskoch s opera-
tívnym odstraňovaním porúch tak, aby bol minimalizovaný únik 
vody počas porúch.  
 Voda vyrobená je zabezpečovaná z podzemných vodných 
zdrojov. Podiel vyrobenej vody dodávanej do vodovodnej siete 
gravitačne predstavuje 94,7 %. U vody vyrobenej bol v roku 2021 
zaznamenaný nárast o 62,4  tis. m3 oproti roku 2020.  
 Voda čerpaná z vrtov a studní predstavuje podiel 5,3 %. Z cel-
kovej kapacity vodných zdrojov 777,1 l/s je využívaných 26,0 %. 
Ostatná nevyužívaná kapacita vodných zdrojov sa vracia do prí-
rody cez prelivy. 
 V roku 2021 bolo odstránených na vodovodnej sieti 608 por-
úch. V regióne prevádzky Považská Bystrica 277 porúch, v regi-
óne prevádzky Púchov 67 porúch, v regióne prevádzky Beluša 
27 porúch, v regióne prevádzky Ilava a Dubnica 237 porúch.  
 Na vodovodnej sieti a vodárenských objektoch sa v priebehu 
roka vykonávala pravidelná údržba a opravy podľa schválených 
prevádzkových poriadkov. Zoznam činností vykonávaných v rám- 
ci bežnej prevádzky a údržby je súčasťou prevádzkových pori-
adkov, kde sú uvedené aj intervaly, v akých sa vykonávajú.  
 Čistenie vodojemov a odkalovanie vodovodnej siete sa v ro- 
ku 2021 vykonávalo v termínoch podľa plánu na rok 2021. Bolo 
vyčistených 74 vodojemov dvakrát do roka. Objem nádrží vo-
dojemov predstavuje 54 425 m3. Odkalená bola vodovodná sieť 
v celkovej dĺžke 592,2 km.  
 Ochrana vodných zdrojov je zabezpečovaná v súlade s roz-
hodnutiami vydanými orgánmi na úseku štátnej vodnej správy.  
 Zo štandardov kvality boli zaznamenané na kvalitu pitnej 
vody 3 udalosti, na pretlak vody 2 udalosti, na lehotu na odstrá-
nenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 udalostí, na opä-
tovné obnovenie dodávky vody 208 udalostí, na lehotu na pí- 
somnú odpoveď na podanie podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) 

PREHĽAD OBYVATEĽOV CELKOM  
A OBYVATEĽOV ZÁSOBOVANÝCH PITNOU VODOU K 31. 12. 2021   
okres celkom zásobovaných pitnou vodou %  
Ilava 58 479 obyvateľov 50 936 obyvateľov t.j. 87,1 %     

Považská Bystrica 61 792 obyvateľov 52 143 obyvateľov t.j. 84,4  %  

Púchov 44 037 obyvateľov 33 925 obyvateľov t.j. 77,0  %   
SPOLU 164 308 obyvateľov 137 004 obyvateľov   t.j. 83,4  % 

DĹŽKA VODOVODNEJ SIETE BEZ PRÍPOJOK A VODOVODNÝCH 
PRÍPOJOK  K 31. 12. 2021 
 
okres Vodovodná sieť vodovodné prípojky  
Ilava 220,10 km 49,92 km 

Považská Bystrica 222,90 km 59,35 km 

Púchov 149,20 km 49,40 km  
SPOLU 592,20 km 158,70 km 
 
V ROKU 2021 BOLO VYBUDOVANÝCH 184 KS VODOVODNÝCH PRÍPOJOK. 

PREHĽAD VODY VYROBENEJ A VODY FAKTUROVANEJ 
 
voda vyrobená rok voda fakturovaná  
6 340,94 tis. m3. 2021 5 080,36 tis. m3 

6 278,60 tis. m3 2020 5 000,10 tis. m3 

6 249,30 tis. m3 2019 5 099,60 tis. m3 

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

6 322,80 tis. m3 2017 4 971,80 tis. m3 
 
ROZDIEL MEDZI VODOU VYROBENOU A VODOU FAKTUROVANOU JE VODA NEFAK-
TUROVANÁ, KTORÚ PREDSTAVUJE VLASTNÁ SPOTREBA (T. J. ODKALOVANIE VODO-
VODNEJ SIETE, ČISTENIE VODOJEMOV, VLASTNÁ SPOTREBA) A STRATY VODY (T. J. 
ÚNIKY VODY POČAS PORÚCH, VYPÚŠŤANIE A NAPÚŠŤANIE VODOVODNÉHO POTRU-
BIA PRI ODSTRAŇOVANÍ PORÚCH A I.).

Vodovody
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Kanalizácie
 Spoločnosť prevádzkuje 8 verejných kanalizácií, 
z toho 3 skupinové (SKK Považská Bystrica – Považská 
Bystrica, Prečín, Stupné, Papradno, Jasenica, Brvniš- 
te; SKK Púchov – Púchov, Streženice, Dolné Koč-
kovce, Dohňany; SKK Dubnica nad Váhom – Dubnica 
nad Váhom, Nová Dubnica, Ilava, Košeca, Ladce), čo 
predstavuje 343,3 km stokovej siete, 13 457 kanali-
začných prípojok v celkovej dĺžke 85,3 km.  
 K 31. 12. 2021 bolo z celkového počtu 164 308 
obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu   
112 192 obyvateľov, čo predstavuje 68,3 %.  
 V súčasnej dobe spoločnosť prevádzkuje na sto-
kovej sieti 56 čerpacích staníc o kapacite 6 548 l/s 

a jednu prečerpávaciu stanicu priesakových vôd 
z Vodného diela Nosice. V okrese Považská Bystrica 
18 čerpacích staníc o kapacite 3 684 l/s, v okrese 
Púchov 18 čerpacích staníc o kapacite 2 481 l/s, 
v okrese Ilava 20 čerpacích staníc o kapacite 383 l/s. 
Čerpacie stanice vo všetkých okresoch sú vybavené 
meraním a reguláciou a prepojené na centrálny dis-
pečing a dispečing ČOV. Z toho v prenájme pre-
vádzkujeme 3 ČS v Púchove a 1 ČS v Ladcoch. 
 Odpadové vody sú čistené v čistiarňach odpado-
vých vôd, je ich 8 mechanicko – biologických o ka-
pacite 34 133 m3/deň, s účinnosťou čistenia pod- 
ľa BSK5  nad 91 %. Po rekonštrukciách  zameraných aj 
na odstraňovanie dusíka a fosforu je dodržanie  
odtokových parametrov tohto znečistenia u ČOV 
Púchov a ČOV Dubnica nad Váhom dodržiavané. 
Uvedené ČOV prešli do trvalej prevádzky. 

 Rozdiel medzi vodou čistenou a vodou odkanali-
zovanou tvoria odpadové vody, ktoré vtečú do ka-
nalizácie a nefakturujú sa (nefakturované vody z po 
vrchového odtoku z verejných priestranstiev, komu-
nikácií,... a balastné vody vnikajúce do verejnej  
kanalizácie cez jej netesnosti), ako aj nepovolené 
(neevidované) zaústenia kanalizačných prípojok, ri-
golov, potôčikov... Ich množstvo v roku 2021 dosi-
ahlo 5 764 tis. m3, čo predstavovalo 52,6 % z celko 
vého množstva čistených vôd.   
 Odplaty za vypúšťanie vyčistených odpadových 
vôd do recipientov v roku 2021 neboli. Plynové hos-
podárstvo je vybudované na ČOV Považská Bystrica 
a na ČOV Púchov. Bioplyn je využívaný na vykurova-
nie technológie a prevádzkových priestorov, ale aj 
na výrobu elektrickej energie v kogeneračnej jed-
notke. Produkcia bioplynu v roku 2021 bola v Po-
važskej Bystrici 307 585 m3 (z toho 94 531 m3 vyu- 
žitého na vykurovanie a 213 054 m3  na výrobu elek-
trickej energie), v Púchove bola 204 150  m3 (z toho 
126 082 m3 využitého na vykurovanie, 72 534 m3  na 
výrobu elektrickej energie a 5 534 m3 spaľované na 
horáku bez využitia).  

 Na stokovej sieti a kanalizačných prípojkách bolo 
celkom 365 porúch, z toho 2 z dôvodu poškodeného 
potrubia a 363 z dôvodu upchatia potrubia. Na čer-
pacích staniciach bolo 374 porúch.  
 Pri čistení odpadových vôd bolo vyprodukova-
ných 6 689 ton stabilizovaného odvodneného kalu. 
Odvodnený stabilizovaný kal z ČOV Považská Bys-
trica, ČOV Dubnica nad Váhom, ČOV Púchov, ČOV 
Lednické Rovne,  ČOV Beluša bol odoberaný firmou 
MEGAWASTE SLOVAKIA, spol. s. r. o.  
 Zo štandardov kvality bolo zaznamenaných na 
určenie technických podmienok na pripojenie alebo 
odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie 
a na zriaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej 
prípojky 154 udalostí, na predloženie zmluvy o od-
vádzaní odpadových vôd 193 udalostí, na zabezpe-
čenie plynulého odvádzania vody 160 udalostí, na 
overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy 
za odvádzanie vody 76 udalostí. Ostatné štandardy 
kvality ani kompenzačné platby zaznamenané ne-
boli.  
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil ma-
ximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou pre všetkých odberate-
ľov rozhodnutím č. 0008/2018/V z 26. 6. 2018 vo 
výške 1,1235 Eur/ m3  bez dane z pridanej hodnoty.

DĹŽKA KANALIZAČNEJ SIETE BEZ PRÍPOJOK A KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK  
- VEREJNÁ ČASŤ K 31. 12. 2021 
 
okres kanalizačná sieť kanalizačné prípojky  
Ilava 125,9  km 31,0 km 

Považská Bystrica 133,3 km 38,2 km 

Púchov 84,1 km 16,2 km  
SPOLU 343,3 km 85,3 km

PREHĽAD OBYVATEĽOV CELKOM  
A OBYVATEĽOV NAPOJENÝCH NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU K 31. 12. 2021 
 
okres celkom napojených na verejnú kanalizáciu %  
Ilava 58 479 obyvateľov 43 395  obyvateľov  t.j. 74,2 % 

Považská Bystrica 61 792 obyvateľov 44 751  obyvateľov t.j. 72,4 % 

Púchov 44 037 obyvateľov 24 046  obyvateľov t.j. 54,6 %   
SPOLU 164 308 obyvateľov 112 192  obyvateľov t.j. 68,3 %   

PREHĽAD VODY ČISTENEJ A VODY ODKANALIZOVANEJ  
voda čistená rok voda odkanalizovaná  

10 963,70 tis. m3 2021 5 200,10 tis. m3 

11 032,10  tis. m3 2020 5 119,90 tis. m3 

9 576,00  tis. m3 2019 5 124,00 tis. m3 

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

9 766,30  tis. m3 2017 5 017,70 tis. m3 
 
V ROKU 2021 BOLO VYBUDOVANÝCH 250 KS KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK.
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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 je akreditovaný sub-
jekt s dvoma pracoviskami, ktoré vykonávajú analý- 
zy pitných, podzemných, povrchových a odpadových 
vôd, kalov a bioplynu nielen pre materskú organi-
záciu, ale aj pre externých zákazníkov. Pre interného 
zákazníka bolo vykonaných 953 rozborov pitnej 
a 2178 rozborov odpadovej vody, kalov a bioplynu. 
Externí zákazníci si objednali 96 analýz pitnej a 206 
analýz odpadovej vody. 
 Doprava disponuje celkom 111 dopravnými a me-
chanizačnými prostriedkami. Vozový park pozostáva 
z osobných, nákladných, špeciálnych vozidiel, trak-
torov, malotraktorov, prípojných vozidiel, motocy-
klov a pracovných strojov.  
 Stavebno-montážna činnosť realizovala vo vla-
stnej réžii  stavebné práce a odbočenia na prípojkách 
a pre cudzích stavebnomontážne práce, vodovodné 
prípojky a preložky.  

 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, zatvá- 
ra servouzávery na doplnenie zásoby vody vo vodo-
jemoch, riadi činnosť čerpadiel, zabezpečuje dávko-
vanie a monitorovanie chlórovania, riadi vykurova- 
nie v objektoch podľa meranej teploty a nočného 
prúdu, sleduje meranie prietokov a prítomnosť spo-
trebných napätí, riadi priebeh odkanalizovania jed-
notlivých obcí. Dispečing riadi 97 vodovodných objek- 
tov a 63 kanalizačných objektov.  
 Vyhľadávanie porúch, t. j. lokalizácia únikov 
vody, monitoring vodovodnej siete a vytyčovanie 
sietí sa realizoval pomocou korelátora, ktorý vyhľadal 
celkom 321 porúch na vodovodnom potrubí a vodo-
vodných  prípojkách.  
 Monitoring potrubia sa realizoval kamerovým sy-
stémom MIDI s kamerou ORION 2´, ktorý zmonito-
roval 26 796 m potrubia rôzneho priemeru.

 Na konci roku 2021 mala spoločnosť 213 zame-
stnancov, z toho 43 žien a 170 mužov. Prepočítaný 
stav za rok 2021 bol 211,19 zamestnancov. Bol to mier- 
ny nárast oproti minulému roku, kedy bol prepočí-
taný stav zamestnancov 210,61. 
 Zvyšovanie vekového priemeru obyvateľstva re-
giónu sa prejavil aj u zamestnancov spoločnosti – prie- 
merný vek pracovníka v roku 2021 bol 49,16 rokov, 
čo je o 0,8 roka viac ako v roku 2020. 
 Počet odpracovaných rokov na jedného zame-
stnanca bol v roku 2020 priemerne 18,61 roka, za 
čím stojí vysoká špecifická odbornosť a nízka dobro-
voľná fluktuácia. Minuloročný priemerný pracovný 
vek bol 18,17 rokov. 
 Podľa pracovného zaradenia mala spoločnosť  
v kategórii technicko-hospodársky pracovník 77 za-
mestnancov a v kategórii robotník 136 zamestnan-
cov. V kategórii technicko-hospodársky pracovník 
mala spoločnosť 3 riaditeľov, 3 vedúcich strediska, 11 
majstrov, 3 vedúcich úsekov, 35 technických pracov-
níkov, 22 referentov. V kategórii robotník mala spo-
ločnosť jedného informátora, 7 elektrikárov, 4 me- 

chanikov merania a regulácie, 24 vodárenských ro-
botníkov, 25 montérov vodovodov, 3 montérov kana- 
lizácií, 11 strojníkov kanalizačných zariadení, 2 auto-
mechanikov, 4 vodičov cestných motorových vozi-
diel, 7 strojníkov stavebných strojov, 1 zámočníka, 44 
strojníkov vodohospodárskych zariadení, 2 strojní-
kov monitorovacieho systému a vytyčovacej tech-
niky a 1 skladníka.  
 Podľa kvalifikačnej štruktúry majú základné vzde- 
lanie 3 zamestnanci, stredné vzdelanie 82 zamestnan- 
cov, úplné stredné vzdelanie 88 zamestnancov, vyš- 
šie odborné vzdelanie 2 zamestnanci, vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa 3 zamestnanci, vysokoškol- 
ské vzdelanie druhého stupňa 35 zamestnancov.  
Stav zamestnancov má síce v posledných obdobiach 
ustálený počet, no stále evidujeme neobsadené pra-
covné miesta. Dôvodom je nedostatok kvalifikova-
ných uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti 
a pomerne dlhá doba, ktorá je  potrebná na získanie 
vhodného zamestnanca. Situáciu ešte komplikuje 
krízová situácia v súvislosti s ohrozením verejného 
zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

Ľudské zdroje

 Prísna regulácia cien vodného a stočného. Výsle-
dok regulácie a legislatívne zmeny sa v budúcnosti 
môžu prejaviť nedostatkom vlastných zdrojov na fi-
nancovanie obnovy už existujúceho majetku a vlast- 
ných investícií. Je potrebné zabezpečiť zmenu regu-
lačnej politiky v novom období. 

 Finančné prostriedky treba smerovať hlavne na 
rekonštrukciu a obnovu majetku.  
 Pripravené projekty – rekonštrukcie a obnovu ma- 
jetku (hlavne ČOV) nie je možné realizovať z vlast- 
ných zdrojov, je potrebná podpora financovania 
štátu a fondov EÚ. 
 Napojenosť obyvateľstva na verejnú kanalizáciu 
a na verejný vodovod projektov spolufinancovaných 
EÚ a ŠR. Spoločnosť prijíma opatrenia na splnenie 
tohto ukazovateľa, aby sa obyvatelia napojili na už 
vybudované prípojky. 
 Globálne otepľovanie a nedostatok pomalých  
a dlhodobých zrážok spôsobuje pokles výdatnosti 
vodných zdrojov.  
 V súvislosti s pandémiou COVID-19 v súčasnosti 
nie je možné predvídať dôsledky pre budúce fungo-
vanie spoločnosti. Dôležité je udržať riadny chod 
a fungovanie spoločnosti. 
 Konflikt na Ukrajine môže mať nepriame dopady 
na rast cien vo vodnom hospodárstve.

Služby

Riziká a neistoty
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 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 verejných kanalizáci-
ách 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 vyhláškou MŽP SR 
č. 262/2010 Z.z, ktorou sa ustanovuje obsah plánu 
obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verej-
nej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní. „Plán 
obnovy“ je  koncepčný materiál, ktorý si kladie za 
cieľ určiť smer obnovy existujúcej infraštruktúry ve-
rejných vodovodov a verejných kanalizácii v správe 
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Účelom ob-
novy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je 
obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objek-
tov a zariadení verejného vodovodu a verejnej ka-
nalizácie prostredníctvom opatrení uvedených v „Plá- 
ne obnovy“. Špecifické nedostatky stavu jednotli-
vých objektov a zariadení súvisia v prevažnej miere  
s ich vekom a teda aj s morálnym a technickým opo-
trebovaním, čo prináša situácie často aj havarijné, 
ktorých čiastkové odstránenie prináša v globálnom 
pohľade nemalé finančné zaťaženie. Preto treba rie- 
šiť celkovú obnovu týchto zariadení.  
 V zmysle jednotlivých cieľov vychádzajúcich z uve- 
dených koncepčných materiálov spoločnosť v po-
slednom období zrealizovala projekty: Zásobovanie 
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
v okrese Ilava, Zásobovanie a odkanalizovanie 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 kto-
rých najvýznamnejšie sú: Beluša kanalizácia a ČOV, 
II. Etapa, Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okre- 
su Púchov II. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko 
a Záriečie, Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovo- 
du Prívod vody z Kráľovky, Považská Bystrica, Dolný 
a Horný Moštenec – rozšírenie verejnej kanalizácie. 
Na financovanie týchto projektov musí Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví určiť také podmienky, aby 
vodárenská spoločnosť mohla tieto projekty aj reali-
zovať.   
 Okrem týchto projektov sa každoročne realizuje 
viacero menších investičných akcií za účelom plne-
nia „Plánu obnovy“. 
 V rámci poskytovaných služieb spoločnosť ga- 
rantuje aj do budúcna čistenie odpadových vôd na  
vysokej úrovni, dokonca v niektorých prípadoch  
vypúšťaním OV z ČOV vylepšujeme kvalitu vody v re-
cipiente ako aj odbornú likvidáciu odpadových spla-
škových vôd z domácich žúmp v súlade s platnou 
legislatívou, zneškodňovaním na ČOV, dvoma špe- 
ciálnymi vozidlami MAN Feka.  
 Pozornosť si bude vyžadovať modernizácia olejo-
vého hospodárstva po strediskách a prevádzkach, 
využívaniu bioplynu vznikajúceho v procese stabili-
zácie kalu na vykurovanie a výrobu elektrickej ener-
gie v kogeneračných jednotkách obnove vozového 
parku za nové, ekologicky výhodnejšie, vozidlá, stroje 
a mechanizmy, osvetou meniť myslenie ľudí za eko-
logicky čistejšie a zdravšie životné prostredie. 
 V rámci prirodzeného vývoja sú priebežne navr-
hované  a realizované vylepšenia a modernizácie vo-
dárenských zariadení jednotlivých objektov verej- 
ných vodovodov a kanalizácií, čím sa približujeme 
súčasnému trendu v našej oblasti.

Spoločnosť sa pri navrhovaní a realizácii investičnej výstavby riadi dvoma koncepčnými 
materiálmi spracovanými v zmysle platnej legislatívy.   
 Ako prvý je Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Trenčian-
skeho kraja – okresy Púchov, Považská Bystrica, Ilava (ďalej len „Plán rozvoja“), 
ktorý bol spracovaný v roku 2007 pre jednotlivé aglomerácie v územnej pôsob-
nosti spoločnosti s výhľadom do roku 2030 a je spracovaný v súlade s Plánom roz-
voja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR a Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Stanovuje základnú koncepciu optimálneho vodoho-
spodárskeho rozvoja zásobovania vodou a odkanalizovania pre dané okresy. 
Vypracovaná dokumentácia si kladie za cieľ, určiť ďalší smer rozvoja infra-
štruktúry vodovodov a kanalizácií v tomto regióne s výhľadom do roku 2030.   
Dôležité bude programovacie obdobie 2022 – 2027, aby aglomerácie nad 
2 000 obyvateľov, boli zahrnuté do tohto obdobia, nakoľko Považská vodá-
renská spoločnosť, a.s. nemá toľko finančných zdrojov na realizáciu týchto 
aglomerácií. Jedná sa hlavne o obec Pruské – kanalizácia a ČOV, Lednické 
Rovne, Dolná Breznica – kanalizácia a ČOV II. etapa, Beluša – kanalizácia 
a ČOV II. etapa. 

Vývoj a budúcnosť spoločnosti 
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Zdokonaľovanie poskytovaných služieb spoločnosťou a rozširovanie okruhu 
odberateľov je jeden z nástrojov zvyšovania kvality životného prostredia a to 
hlavne vytvorením lepších podmienok pre život, zlepšením sociálnej a eko-
nomickej oblasti obyvateľstva, zlepšením rozvoja územia, stavu infraštruk- 
túry, zabezpečením pitnej vody v potrebnom množstve, v kvalite a v čase na 
požadovanom mieste, hospodárnejším využívaním vodných zdrojov (zni-
žovanie strát, ...), monitorovaním kvality vôd, zabezpečením ochrany 
vôd vrátane vodných a od vôd priamo závislých ekosystémov (PHO, 
chránené vodohospodárske oblasti, významné vodohospodárske ob-
lasti, ...), väčšou kontrolou a znižovaním výskytu ochorení súvisiacich 
s vodou, zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja, čistením ko-
munálnych odpadových vôd, čím dochádza k zníženiu zaťaženia 
životného prostredia škodlivými látkami. V čase celkového zni-
žovania hladiny spodných vôd ako aj k nedostatku povrchových 
vôd v prírode vplyvom celkovej zmeny klímy, pozitívne vplý- 
va na životné prostredie 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 život-
nému prostrediu.  

14 

16

Snahou spoločnosti je vytvoriť pre svojich zamest- 
nancov, prostredie, ktoré im umožní svoju energiu 
a schopnosti nasmerovať na efektívne dosiahnutie 
spoločných cieľov a tým dosiahnuť čo najväčšiu spo-
kojnosť zákazníkov. Spoločnosť sa trvale snaží o zvy-
šovanie úrovne a kvality svojich ľudských zdrojov. 
Dlhodobo sa zameriava na spôsobilosť a odborné 
schopnosti zamestnancov, podporu iniciatívy zame-
stnancov pri napĺňaní podnikateľských zámerov spo- 
ločnosti. Pracovníkom umožňuje zvyšovanie kvalifi-
kácie a rozvoj profesijných znalostí tak, aby každý 
mal primeranú kvalifikáciu pre výkon svojej funkcie. 
Získanie odborných informácií podporuje osobný 
rast zamestnanca, ktorý harmonizuje s cieľom spoloč- 
nosti. Účasť na odborných seminároch a konferen- 
ciách rozširuje rozhľad a orientáciu zamestnancov 
v danom odbore. V rámci  kolektívnych pracovno-
právnych vzťahov sa uzatvára kolektívna zmluva 
medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnan-
cov. Pracovné a mzdové podmienky sú dohodnuté 
v náväznosti na platnú legislatívu a ekonomické 
možnosti zamestnávateľa. V oblasti sociálnej politiky 
a starostlivosti o zamestnancov prispieva spoločnosť 
na doplnkové dôchodkové sporenie, stravovanie, 
upravená je náhrada príjmu pri dočasnej prácene-
schopnosti a ďalšie dohodnuté benefity. Stála po-
zornosť je venovaná preventívnej zdravotnej starost- 
livosti. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. sa ne-
ustále snaží vytvoriť zamestnancom vhodné pra-
covné podmienky, tak aby nič nebránilo kvalitnému 
výkonu  pracovných povinností. Hlavným cieľom je 
profesionálny prístup k zákazníkom a udržanie loja-
lity zamestnancov. Samostatnou oblasťou je environ- 
mentálna výchova detí a mládeže, na ktorej sa spo-
ločnosť podieľa jednak samostatne a to realizáciou 
exkurzií pre žiakov základných škôl a študentov stred- 
ných škôl z nášho regiónu na vodných zdrojoch  
a ČOV, ako aj v spolupráci s Okresným úradom Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, kde sa pravidelne 
zúčastňujeme nimi poriadaných akcií napr. ku Dňu 
zeme, Svetovému dňu vody, Ekologický jarmok, kon-
ferencie o životnom prostredí ako aj ostatné príleži-
tosti na prezentáciu činnosti spoločnosti. 

Životné prostredie Zamestnanci a sociálna politika
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
 
Finančný plán a rozpočet pre rok 2021 stanovil spo-
ločnosti dosiahnuť výsledok hospodárenia pred zda-
nením zisk 3 346,00 Eur, skutočný výsledok hospodá- 
renia pred zdanením predstavoval zisk  52 353,08 
Eur. Po zúčtovaní dane z príjmu splatnej a dane z príj- 
mu odloženej spoločnosť dosiahla zisk 27 427,15 Eur. 
Disponibilný zisk spoločnosti, ktorý bude rozdelený 
podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, je na-
vrhnutý do zákonného rezervného fondu a do soci-
álneho fondu. V súvislosti s pandémiou COVID-19 
spoločnosť nepoberala žiadne podporné dotácie.  

VÝKONY 
 
Výkony finančného plánu za rok 2021, ktoré predstavujú čiastku 14 431 027,07 Eur za rok 
2021, boli oproti plánovaným výkonom 14 089 943,00 Eur vyššie o 341 084,07 Eur. Z hlav-
ných činností boli oproti plánu vyššie tržby za vodu fakturovanú o 83 142,70 Eur, v  hmot-
ných  jednotkách o 85,36 tis. m3  a tržby za vodu odkanalizovanú o 185 512,201 Eur, čo 
predstavuje navýšenie oproti plánu v hmotných jednotkách o 165,11 tis. m3, ďalej sta-
vebné práce pre cudzích  a za vodovodné prípojky, tržby za malé vodné elektrárne,  
ostatné tržby a  tržby za výkon laboratórií. Oproti plánu boli nižšie  tržby  za prená-
jom, za rekreačné zariadenia a aktivácia hmotného investičného majetku z dôvodu 
nižšieho objemu  investícií vo vlastnej réžii.  

NÁKLADY 
 
Náklady finančného plánu za rok 2021, ktoré pred-
stavujú čiastku 14 378 673,99 Eur, boli oproti plánova- 
ným nákladom 14 086 597 Eur vyššie o 292 076,99 Eur. 
Vyššie oproti plánu boli hlavne spotreba materiálu, 
dodávateľské opravy z dôvodu neplánovaných sta-
vebných opráv, ďalej odpisy hmotného a nehmot- 
ného majetku a ostatné služby. Šetrenie oproti plánu 
bolo v spotrebe energie, mzdách, ostatných daniach, 
cestovnom a úrokoch. V roku 2021 boli odpísané ne-
dobytné pohľadávky a zúčtované opravné položky 
k pohľadávkam voči dlžníkom z dôvodu upovedome- 
nia o zastavení starej exekúcie, výmazu dlžníka ex offo 
a tiež ukončeného  reštrukturalizačného konania. 
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VÝVOJ HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU  
rok pred zdanením po zdanení  
2021 52 353,08 Eur 27 427,15  Eur 

2020 224 895,47 Eur 166 875,80 Eur 

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

ŠTRUKTÚRA VÝKONOV  
výška  

Vodné 4 948 772,70 Eur 

Stočné 5 842 335,01 Eur 

Stavebné práce 389 632,29 Eur 

Ostatné tržby a výkony  246 257,99  Eur 
Vrátane odhadu nemeraných  
odberov  

Ostatné výnosy 3 004 029,08  Eur 
z hospodárskej činnosti   
(rozpustenie dotácií)  

CELKOM 14  431 027,07 Eur

VÝVOJ NÁKLADOV   
rok výška  
2021 14 378 673,99 Eur 

2020 14 124 300,33 Eur 

2019 14 460 183,21 Eur 

2018 14 442 379,95 Eur 

2017 14 210 268,18 Eur 

VÝVOJ VÝKONOV   
rok výška  
2021 14 431 027,07 Eur 

2020 14 349 195,80 Eur 

2019 14 651 379,42 Eur 

2018 14 573 381,95 Eur 

2017 14 366 823,65 Eur 

Ekonomika

ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV   
výška  

Spotreba materiálu 963 081,82 Eur 

Spotreba energie   699 524,43 Eur 

Opravy  378 383,78 Eur 

Služby  848 840,57 Eur 

Mzdy 3 535 186,23 Eur 

Odvody a ostatné osobné náklady 1 732 700,24 Eur 

Poplatky za odber podzemnej vody 210 519,21 Eur 

Ostatné  57 529,37 Eur 

Náklady na ostatnú hospodársku činnosť  63 175,36 Eur 

Úroky 28 737,05 Eur 

Odpisy 5 847 855,40  Eur 

Ostatné finančné náklady 13 140,53 Eur 

CELKOM 14 378 673,99 Eur 
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Súvaha k 31.12.2021 (Eur)  

(Pozn.: Nie sú uvádzané riadky s nulovou hodnotou)  
 

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

 1  SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 155 189 497 95 338 356 59 851 141 63 808 642 
2 A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 149 527 011 95 241 700 54 285 311 58 420 210 
3 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10) 1 177 857 1 101 325 76 532 53 617 
5     2. Softvér (013) - /073,091A/ 853 595 777 063 76 532 48 617 
6     3. Oceniteľné práva  (014) - /074,091A/ 324 262 324 262 0 0
9     6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0 0 0 5 000 

11 A.II. Dlhodobý hmotný majetok  súčet (r. 12 až r. 20) 148 349 154 94 140 375 54 208 779 58 366 593 
12 A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1 686 026 0 1 686 026 1 660 280
13      2. Stavby (021) - /081,092A/ 119 048 901 71 877 831 47 171 070 49 879 464 
14      3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) 24 050 443 22 256 678 1 793 765 2 847 971 

 - /082,092A/  
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/ 3 557 918 3 557 918 3 978 500 
19 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 0 0 0 378 
33 B. Obežný majetok  r.34 + r.41 + r.53 + r.66 + r.71 5 486 619 96 656 5 389 963 5 225 871 
34 B.I. Zásoby súčet (r.35 až r.40) 180 473 0 180 473 228 671 
35 B.I.1. Materiál  (112, 119, 11X)-/191, 19X/ 180 473 0 180 473 228 671 
41 B.II. Dlhodobé pohľadávky  súčet (r.42 + r.46 až r.52) 34 351 0 34 351 37 231 
42 B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45) 2 642 0 2 642 2 642
45    1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 642 0 2 642 2 642 

(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  
   51     7. Iné pohľadávky 31 709 0 31 709 34 589 
 (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 

53 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až r.65) 1 611 159 96 656 1 514 503 1 563 887 
54 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57) 1 555 423 96 656 1 458 767 1 552 416 
56    1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 9 009 0 9 009 7 754 

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

57    1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 546 414 96 656 1 449 758 1 544 662 
 (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 

63    7. Daňové pohľadávky a dotácie 43 358 0 43 358 0 
(341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 

65   9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12 378 0 12 378 11 471 
71 B.V. Finančné účty (r.72 a r.73) 3 660 636 0 3 660 636 3 396 082 
72 B.V.1. Peniaze  (211, 213, 21X) 32 767 0 32 767 33 746  
73      2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) 3 627 869 0 3 627 869 3 362 336 
74 C. Časové rozlíšenie súčet (r.75 až 78) 175 867 0 175 867 162 561  
75 C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 431 0 431 469 
76     2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A) 51 320 0 51 320 47 843 
78     4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 124 116 0 124116 114 249 

 

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

79 Spolu vlastné imanie a záväzky r.80 + r.101 + r.141 59 851 141 63 808 642 
80 A. Vlastné imanie  r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100 28 793 958 28 816 531 
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 4 280 852 4 264 164 
88 A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4 280 852 4 264 164 
90 A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 470 864 370 676 
92 2. Ostatné fondy (427,42x) 470 864 370 676 
97 A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov  r.98 + r.99 44 149 44 149 
98 A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44 149 44 149 

100 A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 427 166 876 
/+-/ r.01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141) 

101 B. Záväzky  r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140 5 576 346 6 507 330 
102 B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)323818 323 818 378 942 
114      9. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 34 690 15 273 
117    12. Odložený daňový záväzok  (481A) 289 128 363 669 
118 B.II. Dlhodobé rezervy r.119 + r.120 393 483 377 218 
120     2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 393 483 377 218 
121 B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A,46XA) 2 336 177 3 166 481 
122 B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135) 1 500 878 1 546 187 
123 B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126) 770 492 548 229 
126     1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku 770 492 548 229 

 (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 
131       6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 251 589 340 656 
132       7. Záväzky zo sociálneho poistenia  (336A) 203 490 289 710 
133       8. Daňové záväzky a dotácie  (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273 470 365 077 
135      10. Iné záväzky  (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1 837 2 515 
136 B.V. Krátkodobé rezervy r.137 + r.138 191 686 119 354 
137 B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 58 522 17 858 
138     2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 133 164 101 496 
139 B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 830 304 919 148 
141 C. Časové rozlíšenie  súčet (r. 142 až r. 145) 25 480 837 28 484 781 
143   2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 5 194 14 410 
144   3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 22 480 916 25 340 897 
145   4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2 994 727 3 129 474 
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Kompletná riadna účtovná závierka vrátane poznámok je uložená na  HYPERLINK "http://www.registeruz.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 2021 
Po 31. decembri 2021 do dňa vypracovania tejto výročnej správy 28. februára 2022 nenastali  
žiadne udalosti s vplyvom na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom  
účtovníctva, poznámok účtovnej závierky alebo obsahu tejto  
výročnej správy. 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021 (Eur)  

(Pozn.: Nie sú uvádzané riadky s nulovou hodnotou) 

Správa audítora

 

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

1 * Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11 072 113 10 859 316 
2 ** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r.03 až r.09) 14 431 010 14 349 114 
4 II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5 056 051 4 940 721 
5 III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6 016 063 5 918 595 
7 V. Aktivácia    (účtovná skupina 62) 316 029 345 260 
8 VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, 38 170 3 113 

dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642) 
9 VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 3 004 697 3 141 425 

10 ** Náklady na hospodársku činnosť spolu 14 336 796 14 112 844 
 r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)  

12 B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503) 1 662 606 1 544 300 
14 D. Služby    (účtovná skupina 51) 1 227 224 1 150 849 
15 E. Osobné náklady (r.16 až r.19) 5 267 886 5 093 632 
16 E.1. Mzdové náklady   (521,522) 3 493 241 3 360 378 
17   2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 41 945 41 945 
18   3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1 420 914 1 391 041 
19   4. Sociálne náklady  (527, 528) 311 786 300 268 
20 F. Dane a poplatky  (účtovná skupina 53) 268 049 273 276 
21 G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 5 847 855 5 976 144 

a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23) 
22 G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5 847 855 5 976 144 
24 H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) 275 0 
25 I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -17 834 -895 822 
26 J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) 80 735 970 465 
27 *** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10) 94 214 236 270 
28 * Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14) 8 498 313 8 509 427 
29 ** Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44 17 82 
42 XII. Kurzové zisky  (663) 17 82 
45 ** Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54) 41 878 11 457 
49 N. Nákladové úroky (r.50+r.51) 28 737 740 
51 N.2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28 737 740 
52 O. Kurzové straty  (563) 0 23 
54 Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť  (568,569) 13 141 10 694 
55 *** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45) -41 861 -11 375 
56 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55) 52 353 224 895 
57 R. Daň z príjmov (r.58+r.59) 24 926 58 019 
58 R.1. Daň z príjmov splatná (591,595) 99 466 152 976 
59   2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592 -74 540 -94 957 
61 **** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60) 27 427 166 876
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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 

Obsah  
Príhovor predsedu predstavenstva  
a generálneho riaditeľa spoločnosti 

Profil a história spoločnosti 

Predmet podnikania spoločnosti 

Akcionári, dozorná rada, predstavenstvo,  
výkonný manažment  

Organizačná štruktúra  

Investície 

Vodovody 

Kanalizácie 

Služby 

Ľudské zdroje 

Riziká a neistoty 

Vývoj a budúcnosť spoločnosti 

Životné prostredie 

Zamestnanci a sociálna politika 

Ekonomika 




