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Základné údaje o spoločnosti

OBCHODNÉ MENO Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o. 

SÍDLO Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 36255556

DIČ 2020173705

IČ DPH SK2020173705

PRÁVNA FORMA spoločnosť s ručením obmedzeným

ZÁPIS Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 14263/T

ZÁKLADNÉ IMANIE 741 750 €

JEDINÝ SPOLOČNÍK Mesto Hlohovec (výška podielu na základnom imaní 100%)

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26. 6. 2003 spísanou do notárskej 
zápisnice N 289/2003, NZ 52941/2003 v úplnom znení zo dňa 4. 8. 2003 podľa slovenského 
práva, ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s. r. o. Pod obchodným 
menom Vodárenské a technické služby, s. r. o. pôsobí od 29. 1. 2005. K zmene obchodného 
mena na Vodárenskú spoločnosť Hlohovec, s. r. o. prišlo 1. 7. 2018.

V
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Cieľ a stratégia

Cieľom spoločnosti je byť stabilným, efektívnym a dôveryhodným poskytovate-
ľom služieb tak v oblasti zásobovania obyvateľov, priemyselných a poľnohospo-
dárskych podnikov i ostatných odberateľov pitnou vodou, rovnako ako i v ob-
lasti odvádzania odpadových vôd produkovaných v danej územnej pôsobnosti 
verejnou kanalizáciou na Mestskú ČOV Hlohovec. 
Pri stabilizácii spoločnosti kladieme dôraz na zlepšovanie prevádzkovej a inves-
tičnej efektívnosti, zvyšovanie kvality zákazníckych služieb a odbornej úrovne 
jej zamestnancov.

Svojou činnosťou a podielom na obnove vodovodnej a kanalizačnej siete bude 
spoločnosť zabezpečovať trvalo udržateľnú prevádzkyschopnosť vodárenskej 
infraštruktúry mesta Hlohovec.

To všetko so zreteľom na ochranu životného prostredia.

O
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D
Predmet činnosti

• odpredaj a kúpa pitnej a úžitkovej vody

• prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V – II

• prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K – I

• vodoinštalatérstvo

• technicko-poradenská a konzultačná činnosť

• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

• sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

• prenájom hnuteľných vecí

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien

• montáž určených meradiel

• prevádzkovanie parkoviska

• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

• prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 
služieb spojených s prenájmom.
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Orgány spoločnosti

Jediný spoločník v zastúpení pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

 Mesto Hlohovec, zastúpené Ing. Miroslavom Kollárom

Dozorná rada

PREDSEDA DOZORNEJ RADY Ing. Miroslav Začko

ČLEN DOZORNEJ RADY MVDr. Oliver Pestún 
 Michal Šuliman
 Bc. Lucia Svíčková
 Mgr. Tomáš Borovský

Konateľ

 Ing. Beatrix Kopcová

A
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Ďalšie údaje

OBCHODNÉ PODIELY MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu 
podnikov. Patrí však do konsolidovaného celku. Konsolidovanú účtovnú 
závierku zostavuje materská spoločnosť, ktorou je Mesto Hlohovec. 

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 

Spoločnosť neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum. 

UDALOSTI OSOBITÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ 
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA 

Po skončení účtovného obdobia nastali zmeny vo vedení spoločnosti. 
S účinnosťou od 1. 3. 2020 bola za konateľa spoločnosti vymenovaná  
Ing. Beatrix Kopcová. 

Po skončení účtovného obdobia prišlo k zlúčeniu so spoločnosťou Mestská 
ČOV spol. s r. o. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o. dňa 18. 11. 2020 
podpísala formou notárskej zápisnice č. N 219/2020, Nz 38435/2020, NCRIs 
39028/2020 Zmluvu o zlúčení, podľa ktorej je spoločnosťou zanikajúcou bez 
likvidácie  MESTSKÁ ČOV spol. s r.o.  Vodárenská spoločnosť Hlohovec s. r. o. 
sa stala s účinnosťou od 1. 1. 2021 nástupníckou spoločnosťou  
MESTSKÁ ČOV spol. s r.o.

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 

VLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU V INEJ SPOLOČNOSTI

Obchodný podiel 18,5% v spoločnosti Mestská ČOV, spol. s r. o.,  
IČO: 34 132 031, sídlo M. R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01. 
Výška vkladu spoločníka predstavuje 842 263 EUR.
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Kľúčové ukazovatele

Počet zamestnancov spoločnosti* .................................................................17,5
Počet obyvateľov mesta ..............................................................................20 553

Dĺžka vodovodnej siete (v km) ......................................................................59,33
Dĺžka vodovodných prípojok (v km) .............................................................26,97
Počet vodovodných prípojok ........................................................................4 009

Dĺžka kanalizačnej siete (v km) ...................................................................67,541
Dĺžka kanalizačných prípojok (v km) .........................................................16,703
Počet kanalizačných prípojok .......................................................................3 798

Počet odberných miest ..................................................................................4 009
% zásobovanosti vodou .................................................................................99,11
% odkanalizovania .........................................................................................96,82

Cena za dodávku pitnej vody (v €/m3) .......................................................1,0595
Cena za odvedenie a čistenie odpad. vody (v €/m3) .................................0,7061

Hospodársky výsledok po zdanení (v €) ................................................. +65 695

*priemerný evidenčný prepočítaný počet

Územná pôsobnosť

HLOHOVEC
ŠULEKOVO
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02 ĽUDSKÉ ZDROJE 

Počet zamestnancov 

Veková štruktúra zamestnancov 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov

Organizačná štruktúra spoločnosti

Vzdelávanie zamestnancov

Benefity a starostlivosť o zamestnancov

V oblasti ľudských zdrojov sa spoločnosť zamerala na vytvorenie vhodných pracovných 

podmienok a možností odborného rastu zamestnancov.

Počet zamestnancov 

11
61 %

7
39 %

25

20

15

10

5

0
 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

19,5 16,5 18,4 17,3 17,5

nad 56 rokov
do 25 rokov
26 – 35 rokov
36 – 45 rokov
46 – 55 rokov

2

1

4

5

6

Stredné odborné  
vzdelanie bez maturity
Úplné stredné vzdelanie  
(vyučenie s maturitou)
Úplné stredné všeobecné  
(gymnázium)

7

1
3

3
1

3

*priemerný evidenčný prepočítaný počet v jednotlivých rokoch

Veková štruktúra 
zamestnancov 2020

Kvalifikačná štruktúra 
zamestnancov 

Základné vzdelanie
Vysokoškolské  

vzdelanie II. stupňa
Úplné stredné odborné  

(stredné odborné školy)

Vyššie vzdelanie  
I. stupňa: 0
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Rozdelenie 
zamestnancov

Sekretariát Úsek administratívy Úsek prevádzky VV a VK

Administratívny pracovník
Upratovačka 

Vedúci úseku administratívy, 
účtovník, PAM
Pracovník fakturácie odbytu 
a pokladne
Administratívny pracovník

Vedúci úseku prevádzky VV a VK
Odborní pracovníci úseku 
prevádzky VV a VK
Montér VV a VK

Organizačná štruktúra

4

14

administratívni  
zamestnanci

prevádzkoví 
zamestnanci
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Vzdelávanie zamestnancov

Spoločnosť  vytvára zamestnancom podmienky na odborný rast. Pravidelne 
sa zúčastňujú školení v  oblasti diagnostických a  meracích zariadení siete, 
metodických dní k  informačným systémom, ktorými spoločnosť disponuje 
a tiež školení k legislatívnym zmenám. V tomto roku boli obmedzené možnosti 
odborného rastu z dôvodu opatrení proti COVID-19, ale čiastočne boli zabez-
pečené školenia formou on-line. 
Samozrejmosťou je podpora k nadobudnutiu vodičských oprávnení k riadeniu 
potrebných kategórií motorových vozidiel a strojov.

Benefity a starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosť okrem možnosti vzdelávania poskytovala svojím zamestnancom 
nasledovné benefity:
• Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie  
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov 
• Finančná odmena pri životných jubileách (pri dosiahnutí 50 rokov veku)
• Finančná odmena pri splnení stanovených úloh
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03 DODÁVKA PITNEJ VODY  
 VEREJNÝM VODOVODOM

Zásobovanie pitnou vodou

Nákup/predaj vody 

Poruchy

Kvalita pitnej vody

Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Zásobovanie pitnou vodou

Spoločnosť zásobuje pitnou vodou odberateľov v meste Hlohovec a mestskej 
časti Šulekovo. Pitnú vodu nakupuje od  spoločnosti Trnavská vodárenská 
spoločnosť, a.s. nakoľko nedisponuje vlastnými zdrojmi.

Počet obyvateľov 20 553
Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod 20 370
Percento zásobovanosti pitnou vodou 99,11
Počet odberných miest 4 009

Medziročný nárast odberných miest dodávky pitnej vody +36 

Objem dodanej pitnej vody celkom (v m3) 881 565,58
Objem dodanej pitnej vody Hlohovec (v m3) 759 076,58
Objem dodanej pitnej vody Šulekovo (v m3) 122 489
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Nákup/predaj vody

Nákup vody v roku 2020 v m3

0 500000 1000000 1500000 2000000

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014 1 432 219

1 592 815

1 708 569

1 566 726

1 424 033

1 396 300

1 290 087

Medziročné zníženie 
nákupu vody Rozdielová hodnota v m3 -106 213

0 30000 60000 90000 120000 150000

December

November

Október

September

August

Júl

Jún

Máj

Apríl

Marec

Február

Január 110 879

99 126

111 516

105 325

104 325

111 116

112 483

107 931

103 358

100 314

98 166

125 493

Nákup vody v m3
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0 200000 400000 600000 800000 1000000

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014 923 527

926 463

932 517

932 932

914 168

922 570

881 566

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014 508 692

666 352

776 052

633 794

509 865

473 729

408 521

Predaj vody v m3

Rozdiel nákup/predaj v m3

Rozdiel nákup/predaj v %

0 10 20 30 40 50

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014 35,5

41,8

45,4

40,4

35,8

33,9

31,67

K zníženiu strát došlo na základe vyhodnotenia získaných dát zo siete a vykona-
nia efektívnych opatrení na zamedzenie únikov vody z vodovodného potrubia.
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Rok 2014 234

305

361

924

1 141

820

274

Spoločnosť v roku 2020 vymenila 274 ks vodomerov. 

Počet vymenených vodomerov

Poruchy a prevádzkové udalosti na sieti verejného vodovodu

Poruchy celkom 121
Poruchy / prevádzkové udalosti s únikom vody 101
Poruchy / prevádzkové udalosti bez úniku vody 20
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Kvalita pitnej vody
Monitorovanie kvality distribuovanej pitnej vody je zabezpečované akredito-
vaným poskytovateľom služby. V  priebehu roka 2020 boli vykonané odbery 
a skúšky v zákonom ustanovenom rozsahu. Celkové náklady na monitorovanie  
kvality distribuovanej vody  v roku 2020  predstavovali sumu 12 029,00 EUR.

Počet odberných miest 7 Počet analýz celkom 105

Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Spoločnosť je povinná v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) č. 276/2012 Z.z., sledovať štandardy kvality dodávky pitnej vody 
verejným vodovodom. Vyhodnotenie týchto štandardov vrátane  sumárnych 
výkazov je pravidelne zasielané ÚRSO. 

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z.  
v znení neskorších predpisov
štandardy kvality A (počet) B (počet) C (počet) D (počet) E (%) F (počet) G (hodnota)

§ 2 ods. 1 písm. a) 1 0 0 0 0 0.15

§ 2 ods. 1 písm. b) 1 0 0 0 0 0.00

§ 2 ods. 1 písm. c) 1 0 0 0 0 0.05

§ 2 ods. 1 písm. d) 1 0 0 0 0 0.00

§ 2 ods. 1 písm. e) 1 0 0 0 0 0.05

§ 2 ods. 1 písm. f) 28 0 0 0 0 0.00

§ 2 ods. 1 písm. g) 28 0 0 0 0 0.10

§ 2 ods. 1 písm. h) 3 0 0 0 0 0.05

§ 2 ods. 1 písm. i) 46 0 0 0 0 0.05

§ 2 ods. 1 písm. j) 25 0 0 0 0 0.10

§ 2 ods. 1 písm. k) 25 0 0 0 0 0.15

§ 2 ods. 1 písm. l) 3 0 0 0 0 0.10

§ 2 ods. 1 písm m) 3 0 0 0 0 0.15

§ 2 ods. 1 písm. n) 28 0 0 0 0 0.05

Úroveň kvality dodváky vody (%) 100

Požadovaná hodnota (%) 95

Prehľad kompenzačných platieb

stručný popis štandardu kvality kompenzačná 
platba (€)

počet vyplatených 
kompenzačných 

platieb
§ 3 ods. 1 písm. c) - lehota na odstránenie príčin nedstatočného množstva vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. g) - opätovné obnovenie dodávky vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. h) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie 
na dodávku vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. k) - zabezpečenie plynulej dodávky vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. l) - zabezpečenie presšania meradla 0 0

§ 3 ods. 1 písm. m) - overenie správnosti vyúčtovania faktúrovanej sumy 
za dodávku vody 0 0

Spolu 0 0
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04 ODVÁDZANIE ODPADOVÝCH VÔD  
 VEREJNOU KANALIZÁCIOU

Spoločnosť okrem distribúcie vody zabezpečuje aj odvádzanie odpadových vôd. 
V meste Hlohovec je vybudovaná splašková aj dažďová kanalizácia. V mestskej 
časti Šulekovo je vybudovaná iba splašková kanalizácia, priemyselný areál 
v k.ú. Šulekovo má vybudovanú aj dažďovú kanalizáciu. 
Čistenie odpadových vôd zabezpečovala spoločnosť Mestská ČOV spol. s r. o. 

Počet obyvateľov 20 533
Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu 19 899
Percento odkanalizovania 96,82
Počet kanalizačných prípojok 3 798
Dĺžka kanalizačnej siete (v km) 67,541
Dĺžka kanalizačných prípojok (v km) 16,703

Objem odvedenej odpad. vody (v m3) 1 893 822,614
Objem odvedenej vody Hlohovec (v m3) 1 738 551,804
Objem odvedenej vody Šulekovo (v m3) 155 270,81
Medziročný nárast odberných miest odkanalizovania 
odpadovej vody +40

Poruchy na sieti verejnej kanalizácie

2020 2019
Poruchy a prevádzkové udalosti celkom 156 187
Poruchy a prevádzkové udalosti ČS Šulekovo 101 144

V roku 2020 bolo vykonané čistenie nátokového bazéna čerpacej stanice príva-
lových vôd Dolná Sihoť. Čistenie sa vykonávalo strojne za použitia externého 
mechanizmu. Čistením bolo odstránených 128  ton odpadu. Celkové náklady 
na čistenie nátoku ČSPV vrátane likvidácie odpadu boli 6 649,50 Eur. 

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z.  
v znení neskorších predpisov
štandard kvality A (počet) B (počet) C (počet) D (počet) E (%) F (počet) G (hodnota)
§ 3 ods. 1 písm. a) 0 0 0 0 0 0.00

§ 3 ods. 1 písm. b) 0 0 0 0 0 1.00

§ 3 ods. 1 písm. c) 0 0 0 0 0 0.00

§ 3 ods. 1 písm. d) 0 0 0 0 0 0.15

§ 3 ods. 1 písm. e) 45 0 0 0 0 0.00

§ 3 ods. 1 písm. f) 45 0 0 0 0 0.10

§ 3 ods. 1 písm. g) 0 0 0 0 0 0.05

§ 3 ods. 1 písm. h) 41 0 0 0 0 0.05

§ 3 ods. 1 písm. i) 23 0 0 0 0 0.10

§ 3 ods. 1 písm. j) 23 0 0 0 0 0.20

§ 3 ods. 1 písm. k) 5 0 0 0 0 0.15

§ 3 ods. 1 písm. l) 0 0 0 0 0 0.05
 
Úroveň kvality odvádzania vody (%) 100
Požadovaná hodnota (%) 95
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Prehľad o výške kompenzačných platieb

stručný popis štandardu kvality kompenzačná 
platba (€)

počet vyplatených 
kompenzačných 

platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) – lehota na odstránenie príčin nedstatočného 
množstva odvádzanej vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. d) – lehota na odstránenie príčin nedostatočného 
pretlaku alebo podlatku v kanalizačnej sieti 0 0

§ 3 ods. 1 písm. f) – opätovné obnovenie odvádzania vody 0 0
§ 3 ods. 1 písm. g) – dodržanie lehoty na zaslanie odpovede  
na podanie na odvádzanie vody 0 0

§ 3 ods. 1 písm. j) – zabezpečenie plynulého odvádzania vody 0 0
§ 3 ods. 1 písm. k) – overenie správnosti vyúčtovania faktúrovanej 
sumy za odvádzanie vody 0 0

Spolu 0 0

Popri prevádzkovaní verejnej kanalizácie, spoločnosť vykonáva čistenie  
kanalizačných vpustí v meste Hlohovec. 

Počet vyčistených kanalizačných vpustí
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791
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1064 (z toho 54 strojné čistenie)
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05 TECHNOLÓGIE SIETÍ 

V roku 2020 spoločnosť investovala finančné prostriedky do rekonštrukcie šachty na ul. Kpt. 
Nálepku, spojenej s jej stavebnou úpravou. Cieľom investície bolo doplnenie uzáveru v ďalšom 
smere vodovodnej vetvy pre minimalizáciu odstávok (pri každej poruche totiž prichádzalo 
k odstávke celej zásobovanej oblasti z ATS Vodojem – vetva Sládkovičova). Poškodená stropná 
doska šachty bola odstránená a šachta bola zrušená. Ovládanie uzáverov je cez zemné súpravy. 
Práce charakteru technického zhodnotenia si vyžiadali čiastku 4 473,05 Eur. 
V  roku 2020 sa podarilo realizovať ďalšie rekonštrukcie šácht a  uzlových bodov. Konkrétne 
sa jednalo o  uzlové body na ul. M. Benku – ul. Čsl. armády a  ul. Čsl. armády –   ul. Arpáda 
Felcána. Stavebné úpravy pozostávali z demontáže starých rozvodov a nefunkčných uzáverov 
a ich nahradením novými s doplnením uzáverov v každom smere. Šachta na ul. Čsl. armády 
–   ul. Arpáda Felcána bola zrušená. Ovládanie uzáverov je cez zemné súpravy. Cieľom bolo 
vytvoriť podmienky pre minimalizáciu odstávok v mestskej časti Nová štvrť ako aj vyrovnanie 
tlakov a sfunkčnenie okruhových vetiev. Náklady na realizáciu jednotlivých uzlových bodov 
predstavovali nasledovné finančné krytie. Ul. M. Benku – ul. Čsl. armády 4 504,00 Eur a ul. Čsl. 
armády –  ul. Arpáda Felcána 4 564,40 Eur.
Za účelom znižovania strát vody boli v roku 2020 obstarané zariadenia na stálu diagnostiku 
siete (Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete 2. etapa). Zariadenia 
majú napomáhať k plošnej lokalizácie porúch s bližším určením miesta prípadnej poruchy.
Na zlepšenie prevádzky verejnej kanalizácie bola v  roku 2020 realizovaná investičná akcia 
„Čerpacie stanice splaškových vôd – 1. etapa“, ktorá sa týkala ČS Osloboditeľov, ČS Sereďská, ČS 
Hájska a ČS Priemyselná. V čerpacích staniciach splaškových vôd bola vymenená technológia 
čerpadiel vrátane príslušenstva v  potrebnom rozsahu (vodiace tyče, ukotvenie čerpadla, 
výtlaky, hladinové spínače, sondy a  úprava MaR, prípadne úprava elektrokomponentov). 
Čerpadlá boli navrhnuté tak, aby bola zabezpečené plynulejšie odvádzanie odpadových vôd 
s ohľadom na počet vznikajúcich udalostí. Náklady na realizáciu jednotlivých ČS predstavovali 
nasledovné hodnoty: ČS Osloboditeľov 6 300,15 Eur, ČS Sereďská 9 131,93 Eur, ČS Hájska 
7 292,63 Eur a ČS Priemyselná 5 070,38 Eur.

Technológie sietí – náklady v €
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196 667,51

115 988,28

149 788,57

286 980,52

119 062,04

rok náklady v € - vodovodná sieť náklady v € - kanalizačná sieť 
2016 156 554 40 112
2017 60 375 55 613
2018 58 212 91 574
2019 286 980 0
2020 91 266,95 27 795,09
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06 TECHNICKÉ VYBAVENIE 

Technické vybavenie spoločnosti, ktoré je nevyhnutné pre zabezpečovanie 
riadnej starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť sa zabezpečilo v prevažnej 
miere v priebehu rokov 2017 a 2018 (SW a technické vybavenie na lokalizáciu 
únikov vody, nákladné a  montérske motor. vozidlá). V  roku 2020 spoločnosť 
obstarala SW vybavenie, rozšírenie mobilného PTIS-u a HW úložiska. 
Spoločnosť v  roku 2020 v  rámci technického zhodnotenia budovy výmenou 
okien zlepšila tepelno – izolačné vlastnosti budovy a týmto prispela k úspore 
energií na vykurovanie budovy.   

Náklady na technické vybavenie spoločnosti v €*
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* dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok
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07 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť prevádzkuje infraštruktúru verejného vodovodu a verejnej kanali-
zácie na základe prevádzkovej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom siete, Mestom 
Hlohovec. 

Z tejto zmluvy vyplýva záväzok zaplatiť vlastníkovi siete v roku 2020 ročnú úhradu 
vo výške 142  898 eur. Úhrada za  predmet zmluvy je rozdelená na  finančnú 
splátku vo výške 1 € a  investičnú splátku vo výške 142  897 €. Túto sumu je 
spoločnosť povinná použiť na investície do prevádzkovanej infraštruktúry. 
V roku 2020 spoločnosť zrealizovala viaceré investičné akcie uvedené v kapitole 
05 Technológie sietí. Uvedené investície boli v  celkovej sume 142  874,45  Eur 
s  DPH a  boli odovzdaná Mestu Hlohovec v  zmysle článku V., odsek 5.2.2 
Prevádzkovej zmluvy č.205/2016 zo dňa 31.5.2016 v znení jej dodatkov. 
Spoločnosť nepoužila finančné prostriedky na investície do predmetu zmluvy 
v celom rozsahu podľa uvedeného článku a bola povinná zvyšnú časť úhrady 
definovanej formou investičnej splátky, ktorá nebola použitá na  investície 
do  predmetu zmluvy zaplatiť Mestu Hlohovec v  sume zodpovedajúcej 
nepreinvestovanej časti 22,55 €. 
V rámci obnovy majetku, ktorý nie je súčasťou prevádzkovej zmluvy avšak súvisí 
so zabezpečením prevádzky, bola realizovaná aj investičná akcia „Výmena okien 
a dverí administratívnej budovy“ v celkovej výške 23 520 € s DPH. Existujúce 
okná boli už časovo i technicky amortizované a nespĺňali základné požiadavky 
na tepelno-energetické parametre budov.

Odplata vlastníkovi siete za prevádzku infraštruktúry
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08 PREVÁDZKOVANIE PLATENÉHO  
 PARKOVANIA 

Mesto Hlohovec poverilo Všeobecne záväzným nariadením č. 161/2016 
spoločnosť prevádzkovaním parkovacích miest podľa ustanovenia § 6a ods.2 
zákona o  pozemných komunikáciách. Podľa uvedeného nariadenia uhrádza 
spoločnosť Mestu Hlohovec odplatu za jedno parkovacie miesto vo výške 315 
€ ročne. Ročný náklad na odplatu za všetky parkovacie miesta predstavujú pre 
spoločnosť sumu 48 510 €. 
Výška úhrady, ktorá bola VZN č. 139/2013 určená vo výške 0,50 € za  jednu 
hodinu parkovania zostala aj v  roku 2020 nezmenená, tak ako výška úhrady 
za ročnú parkovaciu kartu pre abonentov 120 €. V roku 2020 využilo možnosť 
zakúpenia abonentskej karty 18 subjektov. 
V  meste sú dve parkovacie zóny. Parkovacia zóna A  s  počtom parkovacích 
miest 113, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na  uliciach SNP 
a Nám.sv.Michala, Podzámska a Kpt.Nálepku, Nám.sv.Michala, Hlohová a Pod 
Beranom. Parkovacia zóna B s  počtom 41 parkovacích miest, ktorú tvorí 
parkovisko ohraničené komunikáciami na uliciach M.R.Štefánika a Hlohová. 
Spoločnosť vykonáva všetky potrebné činnosti, aby bola zabezpečená 
bezproblémová prevádzka parkoviska, servis, obsluhu a  výber parkovacích 
automatov, odvod mincí do  peňažného ústavu, obnovu vodorovného 
dopravného značenia, opravu živičných krytov, nákup spotrebného materiálu – 
papierových kotúčov do automatov, výrobu parkovacích kariet. 

SUMARIZÁCIA 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 

Náklady strediska spolu 58 251,06

Z toho: nájomné Mesto Hlohovec  48 510

 obnova dopravného značenia 6 030,75

 nákup spotrebného materiálu 619,68

 servis a oprava parkovacích automatov 1 426

 poplatok za spracovanie mincí 184,63

 výška odpisov z parkovacích automatov 1 480

Výnosy strediska spolu 58 672,35

Z toho: • tržby z parkovacích automatov 56 272,35

 • tržby za parkovacie karty 2400

Výsledok hospodárenia strediska +421,29

Prehľad výnosov z priamej platby podľa lokality: 

Zóna A (Nám.sv.Michala) – počet automatov 3 51 610,00 bez DPH 
Zóna B (M.R.Štefánika) – počet automatov 1 15 916,80 € bez DPH 
Priemerný ročný výnos v roku 2020  z jedného parkovacieho automatu bol 
16 881,70 €.  

Spoločnosť v roku 2019 vykázala podľa výsledku hospodárenia strediska zisk 
12 759 €. V roku 2020 bol zisk z hospodárenia strediska iba 421,29 €. 
Výnosy boli oproti roku 2019 znížené o celkovú sumu 12 948 €. Zníženie 
výnosov z parkovného bolo vyvolané dopadmi pandémie COVID 19 (znížená 
mobilita obyvateľstva). 
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09 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Výsledky hospodárenia v číslach 

Záväzky

Pohľadávky

Finančný majetok

Dotácie 

Stav majetku

Cenová politika

Výsledky hospodárenia v číslach 

V roku 2020 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok pred zaúčtovaním dane vo výške 
+ 76 015 €. 

Spoločnosť vykázala zisk po zdanení vo výške 65 695 €.

Výsledky hospodárenia – prehľad v €
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Výnosy a náklady – prehľad v €

Primárnym zdrojom výnosov spoločnosti boli tržby z regulovaných činností, 
ktoré dosiahli úroveň  2 291 815 €, čo predstavuje až 91 % celkových výnosov 
spoločnosti.

Výnosy vodné/stočné v €
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Náklady – Spotreba materiálu, energie v €

Spotreba materiálu, energie
2016 2017 2018 2019 2020

75 118 98 621 140 457 104 475 85 305

Náklady – Opravy v €

Opravy 
2016 2017 2018 2019 2020

28 715 17 716 37 986 19 898 17 684

Náklady – Služby – čistenie odpadových vôd v €

Služby – čistenie odpadových vôd
2016 2017 2018 2019 2020

637 541 574 550 598 224 596 265 580 930

Náklady – Ostatné služby v €

Ostatné služby 
2016 2017 2018 2019 2020

362 541 340 743 339 474 486 687 344 329

Náklady – Nákup vody v €

Nákup vody
2019 2017 2018 2019 2020

1 021 724 936 902 851 571 850 626 791 339

Osobné náklady v € 

Osobné náklady 
2016 2017 2018 2019 2020

295 883 256 009 310 809 377 511 362 731

Náklady – Odpisy DNM a DHM v € 

Odpisy DNM a DHM 
2016 2017 2018 2019 2020

24 275 43 839 90 802 111 018 111 118

Názov grafu: Náklady – Dane a poplatky v €

Dane a poplatky 
2016 2017 2018 2019 2020
5 774 5 244 9 003 5 682 10 637
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Porovnanie nákladov 2019 – 2020 v €

NÁKLADY V EUR 2019 2020
Nákup vody 850 626 791 339

Spotreba energie 25 474 27 007

Spotreba pohonných hmôt 5 971 4 763
PHM- daňovo neuznaný naklad 218 110
Spotreba materiálu-výmena vodomerov 12 858 1 430
Spotreba kancelárskych potrieb 4 232 4 199
Spotreba mater.vod.pripojky 18 077 8 992
Spotreba mater.-oprava vodovod 13 346 18 287
Spotreba mater.-oprava kanal 2 292 5 745
Spotreba mater.-režijný materiál 3 294 2 883
OBPP 3 891 0
Drobný hmotný majetok 12 384 9 528
Spotreba materiálu ostatný 2 439 2 362
 79 002 58 298

Oprava verejného vodovodu 7 370 0
Oprava verejnej kanalizácie 615 9 396
Oprava meracej techniky 1 671 2 946
Oprava motorových vozidiel 5 131 4 982
Oprava budova 5 100 312
Ostatné opravy 11 48
 19 898 17 684

Náklady na reprezentáciu 1 712 290

Služby – deratizácia (jarná, jesenná) 2 407 2 400
Ostatné služby 5 130 8 475
Poštové služby 14 558 12 796
Čistenie kanalizačnej siete 20 275 24 538
Drobný nehmotný majetok 839 1 086
Telefónne poplatky 3 603 3 928
Rozbory vôd 16 435 12 029
Služby IT 4 800
Oprava a overenie vodomerov 4 556 493
Školenia a skúšky 4 314 1 401
Servisné služby Cora geo 14 014 17 118
Servis HW,SW, Softip, web 3 530 3 918
Služby BOZP,PO 1 200 1 200
Bezpečnostná služba 1 533 1 533
Právne služby, audit.služby 3 615 14 784
Služby - rozkopávky 23 075 34 962
Parkovisko- nájom, serv.služby 55 603 55 967
Čistenie odpadových vôd 596 265 580 930
Nájomné Mestu 312 000 142 901
 1 082 952 925 259

Mzdové naklady 269 902 253 467
Odvody 92 805 88 967
Zákonné  sociálne náklady 14 803 20 297
Dane a poplatky 5 682 10 637
Poistné PZP,HP, majetok 5 728 6 452
Investičná splátka 259 550 96 748
Odpisy majetku 111 017 111 118
Úroky - úver, pôžička 7 888 16 465
Poplatky bankové 2 133 2 199
Náhrada škody – súdny spor 46 000 406
Ostatné prevádzkové náklady 9 161 23 909

 824 662 630 665

Náklady spolu 2 884 333 2 450 542
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Opis významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti v €

Oblasť 
odbytu

Fakturácia vodného  
a stočného

Výnos z regulovaného  
parkovania Ostatné výnosy 

Bežné 
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobie

Bežné 
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobie

Bežné 
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Slovensko 2 271 255 2 301 922 58 672 71 620 186 300 343 111

Porovnanie výnosov 2019 – 2020 v €

VÝNOSY V EUR 2019 2020

Fakturácia vodného a stočného 2 301 922 2 271 255

Vlastné výkony – čistenie dažďových vpustí 12 492 12 493

Kapitálový transfér – časové rozlíšenie 13 300 13 301

Výnosy parkovisko 71 620 58 672

Bežný transfér 0 0

Tržby z predaja majetku – investičná splátka 259 550 119 062

Fakturácia ostatné služby 52 768 41 272

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 001 172

Finančné výnosy 0 10

Výnosy spolu 2 716 653 2 516 237
 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK V EUR -157 815 65 695
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Záväzky

Záväzky v € 

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu 586 84
Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti jeden rok až päť rokov 586 84

Krátkodobé záväzky spolu 1 499 127 1 428 045
Záväzky so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka vrátane 1 499 127 1 428 045

Záväzky po lehote splatnosti 1 417 735 979 458

Členenie záväzkov 

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Záväzky z obchodného styku 1 254 446 1 137 370
Záväzky voči zamestnancom 15 722 15 262
Záväzky zo sociálneho poistenia 10 499 10 170
Daňové záväzky 44 816 87 258
Iné záväzky 11 644 26 341
Záväzky v rámci podielovej účasti 162 000 151 644

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu 84 900
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu 
nákladov 1 204 1 167

Čerpanie sociálneho fondu 702 1 983
Konečný zostatok sociálneho fondu 586 84

Úvery

Názov položky Mena
Úrok  
p. a. 
v %

Dátum  
splatnosti

Suma istiny  
v príslušnej 

mene za bežné 
účtovné obdobie

Suma istiny 
v eurách
 za bežné 
účtovné  
obdobie

Suma istiny  
v príslušnej mene 
za bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie

UniCredit Bank EUR 0,99 31. 3. 2023 140 328 304 076 444 404

Účel použitia úveru: financovanie obstarania DFM a výdavkov na nadobudnutie obchodného podielu 
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Pohľadávky

Pohľadávky v €

Názov položky V lehote  
splatnosti

Po lehote 
splatnosti

Pohľadávky 
spolu

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku 289 089 19 178 308 267

Pohľadávky voči MÚJ 17 527 0 17 527

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie 327 327

Iné pohľadávky 1 956 1 956

Krátkodobé pohľadávky spolu 306 943 21 134 328 077

Finančný majetok

Finančný majetok v €

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny 2 600 2 076
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 472 762 360 664
Peniaze na ceste
Spolu 475 362 362 740

Realizovateľné podiely 

Obchodné meno 
a sídlo spoločnosti, 
v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM

Bežné účtovné obdobie 

Podiel ÚJ 
na ZI
v  %

Podiel ÚJ 
na hlasovacích 

právach 
v %

Hodnota  vlastného 
imania ÚJ, v ktorej má 

ÚJ umiestnený DFM

Výsledok 
hospodárenia ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM 

Účtovná 
hodnota  

DFM

Ostatné realizovateľné podiely 

Mestská ČOV,  
spol. s r.o. 18,5 4 881 704 902 839

Dotácie

Dotácie v € 

Dotácia na akciu
Suma poskytnutých 

finančných prostriedkov 
v roku 2019

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
k 31. 12. 2019

Transfer na výmenu vodomerov 

Transfer na čistenie kanaliz.vpustov a nákup 
lapačov 15 000 14 992

Spolu 15 000 14 992
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Stav majetku

Stav majetku porovnanie v €

Aktíva rok 2019 rok 2020
dlhodobý nehmotný majetok 52 030 30 793
dlhodobý hmotný majetok 806 061 744 367
dlhodobý finančný majetok 903 232 902 839
zásoby 23 949 23 292
dlhodobé pohľadávky 194 86
krátkodobé pohľadávky 405 779 311 863
finančné účty 362 740 475 362
náklady budúcich období 1 055 4 728
Spolu majetok 2 555 040 2 493 330

Pasíva rok 2019 rok 2020
vlastné imanie 443 620 508 921
základné imanie 741 750 741 750
zákonné rezervné fondy 13 896 13 896
oceňovacie rozdiely z precenenia 61 232 60 839
výsledok hospodárenia min. rokov - 205 081 - 373 259
výsledok hospodárenia po zdanení -168 177 65 695
záväzky 1 934 319 1 820 609
časové rozlíšenie 177 101 163 800
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 555 040 2 493 330

Cenová politika
Ceny sú stanovené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0238/2017/V zo dňa 28. 2. 2017 
podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 8 ods. 1 a § 9 
ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z.z., ktorou sa stanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou. 

Aktuálne platná cena za dodávku pitnej vody 1,0595 €/m3

Aktuálne platná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 0,7061 €/m3

Prehľad cien

Obdobie vodné stočné 
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 1,0595 0,7061
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 1,0595 0,7061
1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 1,0595 0,7061
1. 6. 2016 – 31. 12. 2016 1,0595 0,7061 
1. 1. 2014 – 31. 5. 2016 0,9938 0,5544
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 1,0075 0,5462

Cena za nákup pitnej vody dodávanej Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s v roku 2019 
predstavovala  0,6092 €/m3, v roku 2020 bola zo strany dodávateľskej spoločnosti zvýšená cena 
o 0,0042 € m3, t.j. na sumu 0,6134 €/m3. Uvedené zvýšenie nákupných cien, pri objeme nákupu 
1 290 087 m3 ročne spôsobilo nárast nákladov o 5 418,37 €.  

Cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou v roku 
2020 predstavuje 0,3326 €/m3.
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10 NÁVRH NA VYROVNANIE

Spoločnosť vykázala za rok 2020  zisk  po zdanení vo výške 65 694,72 €.

Návrh na rozdelenie zisku  
Po zaúčtovaní povinného podielu do rezervného fondu vo výške 5% 
dosiahnutý zisk zaúčtovať na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov. 

Prídel do rezervného fondu 5 % 3 284,74
Nerozdelený zisk minulých rokov 62 409,98

11 VÝCHODISKÁ PRE ROK 2021

Základnými cieľmi spoločnosti pre rok 2021 je pokračovať v realizácii opatrení 
v oblasti znižovania únikov vody a zvyšovať efektivitu prevádzky. 
Spoločnosť bude i naďalej pokračovať v kontrole a spresňovaní odberateľských 
dát a tiež informácií o vodovodných a kanalizačných sieťach.
Zlúčením so spoločnosťou MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o. začala spoločnosť prevádz-
kovať čistiareň odpadových vôd. Všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoloč-
nosti prešli na spoločnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o. 
Regulačné obdobie platné do 31. 12. 2021 bolo Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví predĺžené do 31. 12. 2022 z dôvodu, že Slovensko čelí následkom krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19. 
Návrh na zmenu ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej 
vody bude predložený Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predĺžená v súlade 
so zákonným postupom úradu. 
Spoločnosť má ambíciu upraviť cenu za  dodávku pitnej vody a  odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody predloženým návrhom v roku 2021. 

Finančné vzťahy s Mestom Hlohovec

Účelové bežné transfery z rozpočtu mesta

čistenie kanalizačných vpustí 15 000 € 

Prevádzková zmluva 

Spoločnosť je Dodatkom č. 14 k Prevádzkovej zmluve č.205/2016 zo dňa 31.5.2016 
zaviazaná zaplatiť vlastníkovi siete ročnú úhradu vo výške 461 002 eur. Sumu vo 
výške 461 001 eur je spoločnosť povinná použiť na investície do predmetu zmlu-
vy. Výška finančnej splátky je 1 €. V prípade nevyfinancovania spôsobom inves-
tičnej splátky, spoločnosť zvyšnú časť zaplatí Mestu Hlohovec prevodom na účet. 

Úhrada odplaty za parkovacie miesta 
Spoločnosť ako prevádzkovateľ parkovacích miest uhrádza mestu Hlohovec od-
platu, ktorá je určená sumou ako násobok počtu parkovacích miest a odplaty 
za jedno parkovacie miesto vo výške 315 € ročne. Celková výška ročnej odplaty 
je 48 510 €. (VZN č.161/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.139/2013 o dočas-
nom parkovaní motorových vozidiel na  vymedzenom území mesta Hlohovec 
v znení dodatku č. 1 – č. 3). Spoločnosť v roku 2021 pripravuje pre občanov služ-
bu platenia parkovného formou SMS. Výška úhrady sa ani v roku 2021 nemení, 
zostáva 0,50 €. 
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12 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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poznámky Úč PODV 3- 01  IČO: 36255556  DIČ: 2020173705 

 

1 
 

I. Všeobecné informácie              
 

(1) Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

Sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  
Opis vykonávanej  činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania: 

Prevádzkovanie verejných vodovodov pre kategóriu V - II 

Prevádzkovanie verejných kanalizácií pre kategóriu K – I  

 

(2) 
 

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ÚO 
 

23.06.2020 

(3) 
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  

Riadna X 
Mimoriadna  

Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky  
 

(4) Údaje o skupine účtovných jednotiek 
ÚJ   nie je súčasťou konsolidovaného celku  ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku  X 

a)  obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou 
je ÚJ ako dcérska účtovná jednotka 

Meno :  Mesto Hlohovec 
Sídlo : M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

 
b)  obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou 
je ÚJ ako dcérska ÚJ, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a) 

Meno :   
Sídlo :  

 
c)  adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) 

a)  Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec  
  

 
d)  ÚJ je materskou účtovnou jednotkou ÁNO  NIE X 
ÚJ je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ podľa § 22 ÁNO  NIE  

Obchodné meno a sídlo materskej ÚJ § 22 ods.8  
Obchodné meno a sídlo dcérskych ÚJ § 22 ods.10 a 12  

 

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   
BO 18 
PO 17 

 
 
 



49
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ

HLOHOVEC

VÝROČNÁ
SPRÁVA
2020

 
poznámky Úč PODV 3- 01  IČO: 36255556  DIČ: 2020173705 

 

2 
 

II.  Informácie o orgánoch spoločnosti 
 

a)Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu,  
dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ 

Druh záruky Štatutárny orgán BO PO 
    
    

 
b)Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ 
 Štatutárny orgán Úrok v % BO PO 
1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia 

     
     
2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia 

     
     
3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia 

     
     

 
d)Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho 
orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať 

Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu Štatutárny orgán BO PO 
    
    

 
 

III. Informácie o prijatých postupoch 
 

(1)  Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti  ÁNO X NIE  

 
(2)  Zmeny účtovných zásad a účtovných metód ÁNO  NIE X 
Zmena účtovných zásad a 
účtovných metód(popis) 

Dôvod uplatnenia Vplyv (+/-) zmeny na: 
Hodnotu majetku Vlastné 

imanie 
Výsledok 
hospodárenia 

     
     
     

 
(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto 

transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie 
týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky. 
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(4)  
Spôsob a  určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane  určenia rozhodujúcich účtovných odhadov 

a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti 
a)  

Obstarávacou cenou 
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou  X 
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou  X 
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI 
obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov  X 

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI   
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,  X 
6. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci  X 

 
Vlastnými nákladmi 

1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou   
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou   
4. príchovky a prírastky zvierat   

 
Menovitou hodnotou 

1. peňažné prostriedky a ceniny  X 
2. pohľadávky pri ich vzniku  X 
3. záväzky pri ich vzniku  X 

 
Reálnou hodnotou 

1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti   
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky nadobudn. zámenou   
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní   

 
Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení 

Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom  
Metódou FIFO X 
Obstarávacia cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali 
 a náklady súvisiace s obstaraním(VON).  

Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj  zásob   
 

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období  (menovitá hodnota)sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. X 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych 
 rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. X 

Prenajatý  majetok a majetok obstaraný na základe  zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine 
a náklady súvisiace s obstaraním  X 

Daň z príjmov splatná – daň sa  určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely  
podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 21 % X 

Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa  nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa 
opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca 
účtovného obdobia. 

X 
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b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k  majetku 
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované X 

Opravná položka k pohľadávkam 
Podľa kritérií  definovaných v zákone o dani z príjmov X 
Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia   

Opravná položka k zásobám 
Odborným odhadom  

  

Opravná položka...................... 
  
  

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv 
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou X 

Rezervy k prebiehajúcim súdnym sporom  
Na základe súdneho rozhodnutia na splnenie existujúcej povinnosti  

  

Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám 
Výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek X 

  

Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – 
zdravotne a sociálne poistenie 

35,2% z nevyčerpaných dovoleniek X 
  

 
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou 

hodnotou, a to:  
1. určenie  ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri 

kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov 
a postupov ocenenia, 

2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančných nástrojom sa uvádza reálna 
hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume 
sa zahrnuli vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely, 

3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane 
hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich 
peňažných tokov,  
 

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní 
obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:  
1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak 

sa môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov, 
2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza  

2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých 
položiek majetku, 

2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota 
opätovne dosiahne, 
 

f) Stanovenie metódy vlastného imania  
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g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre 
účtovné odpisy 

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe 
budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje  najneskôr do 
piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a 
nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.  

 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 
používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, 
u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku .Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú 

 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 
používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, 
u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú X 

Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je  viac ako : 2400,-eur X 
Samostatné hnuteľné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako 
rok a vstupná cena viac ako: 

1700,-eur X 
Majetok Odpisová 

skupina  
Doba 
odpisovania 

Lineárne 
odpisy 

Zrýchlené 
odpisy 

 

Software  1 4    
Oceniteľné práva  1 4    
Stavby  5 20    
Budovy  6 40    
Stroje, prístroje, zariadenia 1,2,3 4,6,8    
Dopravné prostriedky  1 4    
      
 

h)Informácia o poskytnutých dotáciách  a ich ocenenie  BO PO 

Transfer na nákup a výmenu vodomerov     
Transfer na servis čerpadiel a čerpacej techniky – voda     
Transfer na servis kalových čerpadiel a čerpacej techniky - kanál    
Transfer na čistenie kanalizačných vpusťov a nákup lapačov   14 991,81 14 990 

 
(5)

 
 

Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom  
období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.  

Opis účet +/- HV Bežné obdobie +/- Vplyv na vlastné imanie 
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IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát  
 
(1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill sa uvádza dôvod jeho vzniku, 

spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty.  
 

(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa 
uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa 
uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, 
načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby 
v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia . 
 

(3) Informácie o záväzkoch 
a) Celková sume záväzkov so zostatkovou dobou 

splatnosti dlhšou ako päť rokov 
BO PO 

    

b) Celková suma zabezpečených záväzkov   
Opis a spôsob zabezpečenia: BO PO 
Záložné právo   
Inak zabezpečené.........................   
Inak zabezpečené............................   
Iné   

 
(4) Informácie o vlastných akciách: 

a) dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia, 
b) informácie  

1. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá 
hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota 
týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní, 

2. počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za 
ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu, 

c) počet, menovitá hodnote a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k 
poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní. 
 
 

(5) Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2  
a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka  

BO vytvorila  nevytvorila X 

PO vytvorila  nevytvorila X 
 
(6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú  

výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu  
predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm 

Popis nákladov ,výnosov výnimočného rozsahu Dôvod vzniku BO PO 
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V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach  
 
(1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam 

a) opis a hodnota podmieneného majetku  BO PO 
Práva zo servisných zmlúv    
Práva z poistných zmlúv    
Práva z licenčných zmlúv    
Iné    

b) opis a hodnota podmienených záväzkov 
Poskytnuté záruky za úver    
Ručenie za ...............    
Neobmedzené ručenie v inej spoločnosti    
Žaloba zo strany...........(hrozba súdneho procesu)    
UJ predala pohľadávky a ručí za ich vymožiteľnosť    
Iné    

 
(2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch 
Uzatvorená zmluva o úvere(peniaze ešte neboli poskytnuté)    

Zmluvná povinnosť odobrať množstvo produktu    

Pripravované generálne  opravy    

Pripravované investície     

Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o dodávkach v budúcnosti    

Iné    
 

(3) 
 

Podsúvahové účty - Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do  
úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne 

Druh Účet BO PO 

Prenajatý majetok  11 594 356 11 131 494 

Majetok v nájme (operatívny prenájom)    

Majetok prijatý do úschovy    

Pohľadávky z derivátov    

Záväzky z opcií derivátov    

Odpísané pohľadávky  43 115 43 115 

Pohľadávky z leasingu    

Záväzky z leasingu    

Iné    
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VI. Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
 
Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do 
dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát  

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku  
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv   
c) dôvody pre zmenu výšky opravných položiek  
d) zmena spoločníkov účtovnej jednotky,  
e) prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,  
f) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,  
g) začatie alebo ukončení činnosti časti ÚJ   
h) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov  
i) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej 

jednotky, 
Zlúčenie so 
spoločnosťou  Mestská ČOV spol. 
s r.o., M.R.Štefánika 1, 920 01 
Hlohovec, IČO : 34132031 

j) mimoriadne udalosti - živelná pohroma  
k) získanie alebo odobratie licencií , iných povolení.  

 
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 ( Coronavírus ). V roku 2020 sa vírus rozšíril do 
celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Vedenie účtovnej jednotky však aj napriek tejto hrozbe 
nezaznamenalo zreteľný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce dopady, 
hlavne v druhotnej platobnej neschopnosti našich odberateľov. Vzhľadom k zameraniu spoločnosti nie je ohrozená 
schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Spoločnosť nemusela využívať ponúkané a dostupné opatrenia zo 
strany štátu na zmiernenie dopadov na podnikanie spôsobených Covid 19. Manažment bude na)dalej pokračovať 
v monitorovaní potencionálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na 
spoločnosť a jej zamestnancov.  

 

VII. Ostatné informácie 
 
(1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom 

záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, 
uvádzajú sa aj informácie o 
a) všetkých formách prijatej náhrady, 
b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov, 
c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky. 

 
(2) Informácie  účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona 
(3) Informácie  účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona 
 
 
 
Použité  skratky: 
ÚJ - účtovná jednotka 
BO - bežné účtovné obdobie 
PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
ÚO - účtovné obdobie 
X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku 
 
Uvádzané číselné údaje sú v celých eurách 
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g) začatie alebo ukončení činnosti časti ÚJ   
h) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov  
i) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej 

jednotky, 
Zlúčenie so 
spoločnosťou  Mestská ČOV spol. 
s r.o., M.R.Štefánika 1, 920 01 
Hlohovec, IČO : 34132031 

j) mimoriadne udalosti - živelná pohroma  
k) získanie alebo odobratie licencií , iných povolení.  

 
Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 ( Coronavírus ). V roku 2020 sa vírus rozšíril do 
celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery. Vedenie účtovnej jednotky však aj napriek tejto hrozbe 
nezaznamenalo zreteľný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce dopady, 
hlavne v druhotnej platobnej neschopnosti našich odberateľov. Vzhľadom k zameraniu spoločnosti nie je ohrozená 
schopnosť spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Spoločnosť nemusela využívať ponúkané a dostupné opatrenia zo 
strany štátu na zmiernenie dopadov na podnikanie spôsobených Covid 19. Manažment bude na)dalej pokračovať 
v monitorovaní potencionálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na 
spoločnosť a jej zamestnancov.  

 

VII. Ostatné informácie 
 
(1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom 

záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, 
uvádzajú sa aj informácie o 
a) všetkých formách prijatej náhrady, 
b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov, 
c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky. 

 
(2) Informácie  účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona 
(3) Informácie  účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona 
 
 
 
Použité  skratky: 
ÚJ - účtovná jednotka 
BO - bežné účtovné obdobie 
PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
ÚO - účtovné obdobie 
X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku 
 
Uvádzané číselné údaje sú v celých eurách 
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Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a 
spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa môžu 
zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej transakcie 
alebo dohody.  
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej 
závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z 
popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne .Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka 
nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa 
účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne  
Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak 
existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.  
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