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Úvodné slovo

Vážení akcionári, odberatelia, zamestnanci,
do rúk sa Vám dostáva výročná správa Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., ktorá poskytuje
základné údaje a informácie o hospodárení našej spoločnosti za rok 2018.
Na úseku výroby sa nám podarilo vyrobiť približne o 100 tis. m3 vody viac oproti roku 2017. V oblasti
odvádzania a čistenia odpadovej vody došlo v ukazovateli voda odkanalizovaná k miernemu poklesu oproti
roku 2017.
Vývoj percenta zásobovaných obyvateľov z vodovodu sa nám podarilo zo 78% za minulý rok zvýšiť na 79%
za rok 2018. Vývoj percenta obyvateľov pripojených na kanalizáciu sme zvýšili z 60% za minulý rok na 62%
za rok 2018. Tieto výsledky sme zlepšili - okrem dlhodobých snáh o zlepšovanie – aj postupom projektov
s podporou EU.
V oblasti prípravy a realizácie investičnej výstavby bola začatá fyzická realizácia prác na stavbe „Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ spolufinancovanej z Kohézneho
fondu EÚ a ŠR. Na všetkých úsekoch prebieha proces zvyšovania efektivity našich činností. Na niektorých
úsekoch prebieha fáza auditu a na niektorých už implementujeme reorganizačné zmeny.
Počet zamestnancov spoločnosti bol 405 s priemerným zárobkom €1.138,Spoločnosť si plnila svoje hlavné poslanie, ktorým je zabezpečovať dodávku kvalitnej pitnej vody a odvádzať
a čistiť odpadové vody.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí dokázali svojim každodenným profesionálnym prístupom svoj
vzťah k spoločnosti a pričinili sa tak o úspešný výsledok za rok 2018.

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva
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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo:
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO:
36 672 297
IČ DPH:
SK 2022238900
Deň zápisu:
7.9.2006
Právna forma:
akciová spoločnosť
Základné imanie:
57 312 956,66 EUR
Počet, druh, menovitá hod. akcií:
1 726 814 ks, kmeňové, akcie na meno, zaknihované, 33,19 EUR
Bankové spojenie:
č. ú. ČSOB a. s. Bratislava, IBAN: SK51 7500 0000 0000 25788033
Hlavný predmet podnikania:
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií
Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline Spis. zn.: Sa 10546/L.

1.1 Predstavenstvo spoločnosti
Predseda predstavenstva:
Podpredseda predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:
Člen predstavenstva:

Ing. Tatiana Štrbová
Mgr. Anton Trnovec
Ing. Milan Gura
Jaroslav Fekula
Ing. Miroslav Kundrík

1.2 Dozorná rada akciovej spoločnosti
Predseda dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:
Člen dozornej rady:

Ing. Jozef Grapa
Ing. Ján Hartel
Ing. Igor Choma (do 27.11.2018)
Miroslav Minárčik
Ing. Ján Rybárik
Jozef Juriš
Ing. Beáta Galovičová (do 15.10.2018)
Lukáš Kordek (od 15.10.2018)
Štefan Blažek (do 15.10.2018
Ján Mikulaj (od 15.10.2018)
Peter Kubalík

1.3 Výkonný manažment akciovej spoločnosti
Generálny riaditeľ:
Investičný riaditeľ:
Výrobný riaditeľ:
Technický riaditeľ:
Obchodno – ekonomický riaditeľ:

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Miroslav Kundrík
Jozef Lučivňák
Marián Martinček
Milan Psota
Oľga Žieriková
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2 Akcionári
Akcionármi SEVAK, a.s. sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu 1 726 814 ks akcií 96,5 % vlastní
102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní sedem obcí z regiónov Oravy a Považia a 3,39
% akcií je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od akcionárov z Oravy, Považia a oblasti
Ružomberka.
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3 Investičná výstavba
Investičný plán spoločnosti na rok 2018 bol schválený v orgánoch spoločnosti 23. 11. 2017 a jeho
aktualizácia bola schválená dozornou radou 26. 6. 2018. Aktualizáciou došlo k navýšeniu vlastných zdrojov
o 98,0 tis. €.
Investičný plán na rok 2018 bol naplánovaný v celkovom objeme 13 725,9 tis. €. Prestavaný bol objem
13 261,6 tis. €, z toho z plánovaných vlastných zdrojov v objeme 5 033,0 tis. € bolo prestavaných 5 761,7
tis. €.
V roku 2018 boli na realizovanie investičných stavieb čerpané finančné prostriedky z úveru vo výške
1 508,6 tis. € a z fondov EÚ a ŠR vo výške 5 991,2 tis. €, a to na financovanie stavby Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Plnenie v jednotlivých kategóriách (tis. EUR) bolo nasledovné:

Počet

Investície

Rozpočtové
náklady

Plán
Prestavané Percento
na rok
rok 2018
plnenia
2018
celkové
celkové
celkové
zdroje
zdroje
zdroje
11 586,4
11 339,3
97,9

Plán
Prestavané Percento
na rok
rok 2018
plnenia
2018
vlastné
vlastné
vlastné
zdroje
zdroje
zdroje
2 893,5
3 839,5
132,7

A Stavby-nové kapacity

17

123 246,1

B Stavby-rekonštrukcie

7

2 323,6

822,4

768,2

93,4

822,4

768,2

93,4

C SZNR

25

709,3

709,3

724,7

102,2

709,3

724,7

102,2

2 217,4

607,8

429,3

70,6

607,8

429,3

70,6

128 496,4 13 725,9

13 261,6

96,6

5 033,0

5 761,7

114,5

D Spracovanie PD a MP
vysporiadanie stavieb
Celkom
Z toho:
Stavebné práce
a technológia
Projektová dokumentácia
Inžinierska činnosť

120 531,0

12 186,6

11 948,6

98,0

5 243,7

4 448,8

84,8

4 384,8

482,3

383,7

79,5

482,3

383,7

79,5

582,0

22,4

13,9

62,0

22,4

13,9

62,0

1 268,4

210,3

102,7

48,8

210,3

102,7

48,8

MP – výkon IČ

869,4

95,0

75,2

79,2

95,0

75,2

79,2

Iné

151,4

20,0

12,8

64,0

20,0

12,8

64,0

MP – nájom, VB, výkup

Na stavbe Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
spolufinancovanej z Kohézneho fondu EÚ a ŠR bolo v roku 2018 zabezpečené vypracovanie realizačnej
projektovej dokumentácie a boli začaté stavebné práce vo všetkých obciach projektu Nová Bystrica, Stará
Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou ako aj na ČOV v Krásne
nad Kysucou.
Z celkového počtu 24 stavieb zaradených v investičnom pláne prechádzalo 6 stavieb z roku 2017.
Dodávateľsky boli realizované práce na 20 stavbách.
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3.1 Vybrané stavby realizované dodávateľsky
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča
Považský Chlmec - stoková sieť
Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky „AIV-28“
Technická infraštruktúra priemyselného parku v Čadci,
SO 01 Predĺženie verejného vodovodu, SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie
Vodovod Pšurnovice - II. etapa
SKV Žilina – Turie – ul. Záhumnie – rekonštrukcia vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem
SKK – Rekonštrukcie ČSOV Budatín č. 2 a č. 3
3.2 Stavby realizované vlastnými kapacitami
Predĺženie vodovodnej vetvy Ovčiarsko – Predevsie
Zriaďovanie odbočení pre vodovodné a kanalizačné prípojky
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča - časť prác na technických
úpravách objektov podľa požiadavky prevádzkovateľa
3.3 Majektoprávne zabezpečovanie a vysporiadanie vybudovaných stavieb
Výkon majetkoprávnej činnosti pre zabezpečenie vysporiadania pozemkov pod jestvujúcimi objektami a pre
stavby spolufinancované z fondov EÚ: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Dolné
Kysuce, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča a stavby Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Stredné Kysuce boli zabezpečované dodávateľsky
spoločnosťami SVS-inžiniering, s. r. o., Žilina a MMC INVEST SK, s. r. o., Žilina.
3.4 Stroje a zariadenia nezahrňované do rozpočtu stavieb (SZNR)
SZNR boli zabezpečované podľa schváleného investičného programu v plánovanej finančnej výške a
v stanovených termínoch podľa vybratých oblastí nasledovne:
 Prístroje a zariadenia pre prevádzku vodovodov, kanalizácií a ČOV
406,3 tis.€
 Software, rozmnožovacia technika
95,6 tis. €
 Vozový park pre prevádzku a údržbu vodovodov a kanalizácií
210,7 tis.€
 Drobná mechanizácia a ostatné
12,0 tis.€

4 Prevádzková činnosť
4.1 Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou
V roku 2018 sme v zariadeniach spoločnosti vyrobili 14 807 tis. m3 pitnej vody, čo je približne o 100 tis. m3
viac oproti roku 2017. Nárast vody vyrobenej bol spôsobený rastom predaja pitnej vody, ktorý bol oproti
predchádzajúcemu roku vyšší o viac ako 250 tis. m3 a bol najvyšší od roku 2008. Na tomto pozitívnom trende
má najväčší podiel nárast odbytu od odberateľov kategórie domácnosti. Na výrobu sme využili 7 594 tis. m3
podzemnej a 7 213 tis. m3 povrchovej vody. Podiel povrchovej vody na celkovej vode vyrobenej bol 48,7 %
čo je o 1, 3% viac ako v minulom roku. Bolo to spôsobené poklesom výdatností podzemných vodných
zdrojov. Straty vody celkom pri výrobe a jej doprave k odberateľovi dosiahli takmer 28 % z vody vyrobenej,
čo je o 1 percentuálny bod menej ako v roku 2017. Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí
a nízkej intenzite ich obnovy.
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Rok 2018 bol opäť raz chudobný na zrážky. Okrem výrazného deficitu zrážok bol rok 2018 aj extrémne teplý.
Podľa údajov SHMÚ bol najteplejším rokom od začiatku 20. storočia. To sa samozrejme prejavilo aj vo
významných poklesoch zásob podzemnej vody. V druhej polovici roka sme bojovali s nedostatkom vody
najmä v spotrebiskách zásobovaných z miestnych, individuálnych vodných zdrojov. Nedostatok v kapacite
vodných zdrojov sme riešili dovozom vody cisternovými vozidlami do vodojemov v obciach Lodno, Horný
Vadičov, Dolný Vadičov, KNM, miestna časť Oškerda, Hričovské Podhradie, Bytča, miestna časť Hrabové.
Vodiči cisternových vozidiel boli v mimoriadnom nasadení v pracovnom ale aj v mimopracovnom čase,
v soboty aj nedele. K mimoriadnym poklesom výdatnosti došlo aj u iných vodných zdrojov. Vodný zdroj
Patúch v Lietavskej Svinnej poklesol takmer na nulu a azda prvý krát v histórii sme zásobovanie vodou pre
obec Lietavská Svinná museli posilniť z vodných zdrojov Rajeckej kotliny. Hlavný vodný zdroj Studničky vo
Višňovom od druhej polovice augusta úplne vyschol a obec sme zásobovali vodou z doplnkového vodného
zdroja. Napriek uvedenému spoločnosť robila všetko preto aby odberatelia nedostatok vody pociťovali čo
najmenej. Prevádzkovanie vodovodov bolo ako každoročne sprevádzané množstvom porúch a ich
odstraňovaním, ktoré však nemalo výrazný vplyv na kvalitu zásobovania odberateľov. V priebehu roka sme
museli riešiť pomerne významné poruchy v Krásne nad Kysucou v mieste križovania privádzača do Žilina OC
DN 800 a privádzača OC DN 600 do Čadce s riekou Bystrica. Poruchy boli v obidvoch prípadoch v mieste
napojenia odkaľovacieho potrubia na potrubie privádzača. Odstránenie poruchy trvalo niekoľko týždňov,
pričom dodávka vody bola zabezpečená. Po odkrytí miesta poruchy sa ukázalo, že môže ísť o systémovú
poruchu, a preto bude potrebné v nasledujúcich rokoch otvoriť všetky miesta napojenia odkaľovacích potrubí
na tieto privádzače a následne ich opraviť.
Kvalita pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi v prevádzke spoločnosti bola v priebehu roka
kontrolovaná akreditovaným laboratóriom spoločnosti v súlade s Programom kontroly kvality pitnej vody.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.

8

4.2 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
V roku 2018 spoločnosť spoplatnila 11 420 tis. m3 odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie čo je
o viac ako 100 tisíc m3 menej ako v roku 2017 a to aj napriek tomu, že odbyt od odberateľov kategórie
domácnosti medziročne narástol z 5 769 m3 na 5 907 m3. Celkový pokles vody odkanalizovanej spôsobil
pokles odbytu ostatných odberateľov.
Rok 2018 bol mimoriadne suchý a na zrážky chudobný. Zrážky mali skôr búrkový charakter s veľkým
množstvom spadnutých zrážok za krátky čas. Práve takýto charakter zrážok v lokalitách v blízkosti
„holorubov“, v lokalitách bez zariadení na zadržiavanie vody zo zrážok v najväčšej miere zaťažuje systém
stokovej siete a spôsobuje preťažovanie čerpacích staníc verejnej kanalizácie. Po jednej takejto búrke
začiatkom augusta došlo k povodni na potoku Rieka v Čadci. Veľká voda poškodila potrubie stokovej siete na
troch miestach. Opravu sme zabezpečili v súčinnosti so správcom toku. V ten istý deň došlo k povodni a
k poškodeniu potrubia kanalizačného zberača v mieste križovania potoka v obci Zákopčie. Opravu sme
zabezpečili dodávateľsky.
Prevádzkovanie verejných kanalizácii najviac sťažujú práve balastné vody. Preto aj v roku 2018 sa
zamestnanci prevádzky zameriavali na odhaľovanie miest nežiaduceho vtoku týchto vôd a to najmä do
splaškovej kanalizácie s cieľom následnej sanácie. Napriek tomu sa nám stále nedarí, v čase zvýšenej hladiny
podzemných vôd, zabezpečiť bezproblémové odvádzanie odpadových vôd z obcí Podvysoká, Staškov, Olešná
a Raková, ktorá je viacnásobne prečerpávaná. V takomto období dochádza k nežiaducemu výtoku
nariedených splaškových vôd na terén.
Čistenie odpadových vôd je vo všetkých ČOV stabilizované a zabezpečované v súlade s legislatívou
s výnimkou ČOV Krásno nad Kysucou. Rekonštrukcia tejto ČOV bola v roku 2018 zahájená v rámci stavby
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, s predpokladom
uvedenia do prevádzky v roku 2020.
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5 SÚHRNNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, vznikla 7.9.2006 zapísaním do Obchodného
registra na základe projektu rozdelenia, ako nástupnícka spoločnosť Severoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. rozhodnutím akcionárov na valnom zhromaždení dňa 26.6.2006 prijatím uznesenia
č.10/2006.
5.1 Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti









výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou,
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu,
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd,
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
ďalšie špeciálne činnosti.

Spoločnosť hospodári s majetkom a majetkovými právami zverenými pri jej založení a tiež s majetkom
a majetkovými právami nadobudnutými počas vykonávania hospodárskej činnosti a podnikania. Spoločnosť
vykonáva podnikateľskú činnosť na území SR a v zahraničí nemá zriadenú organizačnú zložku.
Vo finančnom pláne boli na rok 2018 plánované výkony (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme
28.351.375,- EUR, skutočnosť bola 30.944.051,- EUR , t. j. vyššie plnenie plánu o 2.592.677,- EUR. Z
hlavných činností u vody fakturovanej boli skutočné výkony 9 900 207 EUR, čo predstavuje plnenie na
102,90 %. U vody odkanalizovanej boli dosiahnuté skutočné výkony vo výške 12.075.090,- EUR, čo
predstavuje plnenie na 101,15 %.
Od roku 2003 sú návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou predkladané na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví v zmysle vydaných Výnosov (Vyhlášok) pre jednotlivé roky. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
určuje po schválení jednotlivým regulovaným subjektom ceny svojím rozhodnutím. Pre obdobie od 1.1.
2018 - 1.7. 2018 boli schválené ceny:
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom:
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

0,9126 EUR bez DPH
0,5241 EUR bez DPH
1,0483 EUR bez DPH

5.2 Pre obdobie od 2.7.2018 – 31.12.2018 bola schválená cena
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom:
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

0,9765 EUR bez DPH
0,5607 EUR bez DPH
1,0669 EUR bez DPH

Plánované náklady na rok 2018 (bez vnútropodnikových) vo finančnom pláne boli v celkovom objeme
28.326.062,- EUR. Výška skutočných nákladov predstavuje 30.380.305,- EUR, t. j. vyššie náklady
o 2.054.243,- EUR. Pre obdobie roku 2018 bol vo finančnom pláne stanovený zisk vo výške 25.313,- EUR.
Skutočne dosiahnutý účtovný hospodársky výsledok je zisk v čiastke 563.746,- EUR. V roku 2018 spoločnosť
zabezpečila priebežné financovanie prevádzkových potrieb. Pohľadávky po lehote splatnosti ku koncu roku
2018 predstavujú čiastku 296.848,- EUR, t. j. pokles oproti roku 2017 o 149.111,- EUR. Záväzky po lehote
splatnosti ku koncu roku predstavujú čiastku 319.807,- EUR, t. j. pokles oproti roku 2017 o 185.010,- EUR.
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Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 predstavoval čiastku 8.161.715,- EUR, čo je v porovnaní s rokom
2017 nárast o 1.050.395,- EUR.
K 31.12.2018 spoločnosť vykazuje skutočný počet zamestnancov 405 čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles
o 6 zamestnancov. Priemerný zárobok za spoločnosť dosiahol 1.138,- EUR, čo je v súlade s platnou
Kolektívnou zmluvou.
6 Investičná angažovanosť
Vypočíta sa ako pomer prírastku k celkovej hodnote majetku k 31.12.2018
V skupine budovy, haly, stavby sa prírastok dlhodobého hmotného majetku prejavil zaradením
stavieb
Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc – vecné bremená
530 tis. EUR
Čadca - Sídlisko III. Slovanská cesta - ul. A. Hlinku, ul. Potočná – rekonšt. vodovodu
186 tis. EUR
Bytča - IBV Okružná - vodovod a splašková kanalizácia
120 tis. EUR
SKK Bytča - Hvozdnica - Štiavnik - rekonštrukcia splaškovej kanalizácie
87 tis. EUR
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc - rekonštr. kanaliz. šácht
137 tis. EUR
SKK Bytča – rekonštrukcia vodovodu - ul. Thurzova, ul. J. Kráľa, ul. F. Kráľa
174 tis. EUR
Rekonštrukcia kanalizácie a ČSOV Budatín č.1
112 tis. EUR
Žilina – ul. J .Milca - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
315 tis. EUR
Vodovod Pšurnovice I. etapa
1 876 tis .EUR
SKV Žilina-Bytčica - ul. Dlhá, ul. Bystrická cesta – rekonštrukcia vodovodu
155 tis. EUR
Rozšírenie vodovodu „ ROVEŇ „ Stráža
8 tis. EUR
Predĺženie vodovodu na ul. Na Podstráni, Kysucké Nové Mesto
9 tis. EUR
Dotláčacia stanica pre predĺženie vetvy V1.1 po SK1 Makov Belone
11 tis. EUR
Olešná – IBV Potôčky - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
293 tis. EUR
Považský Chlmec - stoková sieť - I. etapa
2 342 tis. EUR
Žilina – Budatín - kanalizácia I. etapa
683 tis. EUR
Kanalizačná prípojka Hvozdnica
1 tis. EUR
SKK Žilina Rekonštrukcia ČSOV Budatín č. 2 a č. 3
102 tis. EUR
Zásobovanie a odkanalizovanie Horných Kysúc - rekonštr. priepustov Olešná
14 tis. EUR
Zásobovanie a odkanalizovanie Horných Kysúc - dozaradenie jestvujúcich kanalizácií
59 tis. EUR
Rekonštrukcia vodárenských zdrojov
60 tis. EUR
Zásobovanie a odkanalizovanie Horných Kysúc -12 ks priepustí na kanalizácii
5 tis. EUR
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV v okrese Bytča - ČOV Bytča
552 tis. EUR
Odbočenia pre vodovodné a kanalizačné prípojky
104 tis. EUR
_______________________________________________________________________________
SPOLU 7 935 tis. EUR
Úbytok predstavuje odpredaj prevádzkovej budovy strediska Krásno nad Kysucou
98 tis. EUR
________________________________________________________________________________
SPOLU 98 tis. EUR
V skupine stroje, prístroje, zariadenia predstavuje prírastok nákup :
Trojnožka AM 100
Redundantný systém komunikácie vzdialených objektov
Lúpací nástroj na potrubie HDPE 250-710 mm
Server NAS QNAP TS – 1263 XU
Horizontálne jednovretenové čerpadlo so základnou doskou
Upgrade serverov DELL
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3 tis. EUR
4 tis. EUR
2 tis. EUR
5 tis. EUR
3 tis. EUR
50 tis. EUR

Hybridný kolerátor s príslušenstvom Correlux C-3
7 tis. EUR
Frankovací stroj Neopost IS 420 SK
2 tis. EUR
Elektrocentrála Honda ECT 7000P
2 tis. EUR
EURUniverzálny zvárací automat
2 tis. EUR
Lokátor úniku vody Primayer Enigma s príslušenstvom
18 tis. EUR
Dochádzkový terminál ST 10 s web kamerou
2 tis. EUR
Technológia ČSOV Okružná Bytča
20 tis .EUR
Technológia ČSOV Budatín č. 1
108 tis .EUR
Technológia ATS č. 1 Pšurnovice
22 tis. EUR
Technológia ČSOV Olešná
12 tis. EUR
Technológia ČSOV P. Chlmec
29 tis. EUR
Technológia ČSOV Budatín č.2 a č.3
99 tis. EUR
Stavebná elektroinštalácia na ČOV Bytča
37 tis. EUR
__________________________________________________________________________________
SPOLU 427 tis. EUR
Úbytok predstavuje vyradenie nefunkčného plynového kotla, pracovných strojov, frankovacieho stroja,
monitorovacích jednotiek a pod.
___________________________________________________________________________________
SPOLU 89 tis. EUR
V skupine dopravné prostriedky predstavuje prírastok nákup :
Nákladné vozidlo Fiat Fullback Double cab 2,4 180k
30 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Fullback Double cab 2,4 180k
28 tis. EUR
Cisternový automobil MAN TGS 33.460 6x4 BL
379 tis. EUR
Nákladné vozidlo KIA STONIC 1,4 D-CVVT Silver
11 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo
12 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo
12 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo
13 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo Cargo VAN MAXI 1,6 MJT
21 tis. EUR
Osobné vozidlo BMW 640i x Drive Gran Turismo
83 tis. EUR
___________________________________________________________________________________
SPOLU 589 tis. EUR
Úbytok predstavuje vyradenie dopravných prostriedkov, ktorých oprava by bola nerentabilná
___________________________________________________________________________________
SPOLU 239 tis. EUR
V skupine pozemky
Prírastok predstavuje výkup pozemkov pre investičné akcie, mesto Čadca, Makov, Svrčinovec,
Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Turzovka
36 tis. EUR
___________________________________________________________________________________
SPOLU 36 tis. EUR
Úbytok predstavuje odpredaj pozemkov :
Mesto Krasno nad Kysucou
6 tis. EUR
Vitality park, s.r.o Čadca
16 tis. EUR
__________________________________________________________________________________
SPOLU 22 tis. EUR
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7 SÚVAHA V SKRÁTENOM ROZSAHU ZA ROK 2018 /v EUR/

Brutto

Korekcia

Netto

Spolu majetok

387 768 962

184 430 514

203 338 448

A.

Neobežný majetok

370 948 045

184 363 508

186 584 537

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

A.III.

Dlhodobý finančný majetok

B.

Obežný majetok

B.I.
B.II.
B.III.

721 411

551 734

169 677

370 226 634

183 811 774

186 414 860

0

0

0

15 104 843

67 006

15 037 837

Zásoby

510 441

0

510 441

Dlhodobé pohľadávky

255 161

0

255 161

Krátkodobé pohľadávky

4 100 351

67 006

4 033 345

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok

2 076 009

2 076 009

B.V.

Finančné účty

8 162 881

8 162 881

C.

Časové rozlíšenie

1 716 074

1 716 074

Spolu vlastné imanie a záväzky

203 338 448

A.

Vlastné imanie

70 601 398

A. I.

Základné imanie

57 312 957

A.II.

Emisné ážio

0

A.III.

Ostatné kapitálové fondy

0

A.IV.

Zákonné rezervné fondy

8 870 989

A.V.

Ostatné fondy zo zisku

1 925 551

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

B.

Záväzky

B. I.

Dlhodobé záväzky

1 542 421

B. II.

Dlhodobé rezervy

844 931

0
2 125 201
366 700
38 373 386

B. III.

Dlhodobé bankové úvery

B.IV.

Krátkodobé záväzky

26 360 924
6 879 219

B.V.

Krátkodobé rezervy

399 903

B.VI.

Bežné bankové úvery

C.

Časové rozlíšenie

2 345 988
94 363 664
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8 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V SKRÁTENOM ROZSAHU ZA ROK 2018 /v EUR/

*

Čistý obrat

23 213 042

**

Výnosy z hospodárskej činnosti

30 944 046

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov

22 703 970

III.

Tržby z predaja služieb

509 072

V.

Aktivácia

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku

1 646 326

198 469

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

5 886 209

**

Náklady na hospodársku činnosť

B.

Spotreba materiálu, energie, ostatných dodávok

2 828 585

D.

Služby

3 600 161

E.

Osobné náklady

8 267 073

F.

Dane a poplatky

1 298 688

G.

Odpisy a opravné položky

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku

I.

Opravné položky k pohľadávkam

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

***

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

*

Pridaná hodnota

**

Výnosy z finančnej činnosti

5

XI.

Výnosové úroky

5

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

**

Náklady na finančnú činnosť

656 881

N.

Nákladové úroky

615 722

O.

Kurzové straty

29 723 424

12 045 646
1 501 433
19 711
162 127
1 220 622
16 982 765

0

80

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

41 079

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

563 746

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

366 700

-656 876
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9 NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

1 Účtovný hospodársky výsledok (zisk) za rok 2018:

563 745,94 EUR

2.Daň z príjmov: 2= (3+4):

197 045,83 EUR

3.Daň z príjmov splatná- účet 591:

0,00 EUR

4.Daň z príjmov odložená- účet 592:

197 045,83 EUR

5.Disponibilný zisk: 5= (1-2):

366 700,11 EUR

Rozdelenie disponibilného zisku - návrh :
Prídel do Rezervného fondu (povinný prídel 10% z disponibilného
zisku - podľa stanov a. s.):

36 670,01 EUR

Prídel do Sociálneho fondu:

30 000,00 EUR

Možnosti vysporiadania nerozdeleného zisku:
Tvorba Osobitného rezervného fondu na vlastné investície:
Rozdelenie disponibilného zisku za rok 2018 celkom:

300 030,10 EUR
366 700,11 EUR

10 RIZIKÁ A NEISTOTY VPLÝVAJÚCE NA HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI



Zabezpečenie podielu financovania konečného prijímateľa projektu spolufinancovaného z Kohézneho
fondu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné
Kysuce“ z vlastných zdrojov, resp. dlhodobého investičného úveru.



Limitované zdroje na financovanie vlastných investícií z dôvodu zabezpečenia dostatočného objemu
finančných prostriedkov na projekty spolufinancované z fondov EÚ.



Realizácia opatrení na zabezpečenie napojenosti obyvateľstva na verejné vodovody a kanalizácie v
obciach, v ktorých boli zrealizované projekty spolufinancované z EÚ pre splnenie zabezpečenia
návratnosti projektov.

Strategické ciele spoločnosti priamo ovplyvňujú ekonomické a právne zmeny nielen v legislatíve SR ale tiež
v EÚ, ktorou sa riadia členské štáty Európskej únie, a ktorá podporuje rozvoj vodárenského sektoru
v programovom období 2014-2020.
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11 VPLYV ČINNOSTI SPOLOČNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kvalita životného prostredia predstavuje jeden zo základných faktorov vplývajúcich na celkovú kvalitu života
obyvateľstva. Spoločnosť realizuje opatrenia na zníženie nepriaznivého dopadu činnosti na životné prostredie predovšetkým:






vytvárať podmienky pre obyvateľstvo s ohľadom možnosti napojenia na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu, čím sa znižuje znečistenie životného prostredia vypúšťaním nečistených odpadových vôd
zvoz a čistenie odpadových vôd z lokalít, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu
prevádzku ČOV riadiť tak, aby vyčistené odpadové vody obsahovali nízke hodnoty organického
znečistenia a nutrientov, tým znižuje možnosť eutrofizácie vodných tokov
separovanie recyklovaných odpadov a tým znižuje produkciu komunálnych odpadov
zber a likvidáciu nebezpečných odpadov potrebných pre chod spoločnosti

12 VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO ROKU 2018, STRATEGICKÉ ZÁMERY A CIELE


Po skončení roku 2018 v spoločnosti nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali významný
vplyv na jej chod, prípadne na zamestnanosť. Spoločnosť predpokladá aj v nasledujúcom období
plynulé pokračovanie podnikateľskej činnosti ako aj udržanie stavu zamestnanosti.



Plnenie strategických zámerov spoločnosti bude významne ovplyvňovať najmä všeobecná
ekonomická a finančná situácia na trhu v SR a v EÚ.



Zlepšenie úrovne a kvality života obyvateľstva predpokladá spoločnosť zabezpečovať pokračovaním
napojenia odberateľov na VV a VK v jednotlivých obciach tých regiónov, kde boli ukončené projekty
verejnej kanalizácie.



Zabezpečenie finančných prostriedkov na projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ aj pri významnej miere spolufinancovania projektu z EÚ
a ŠR ovplyvňuje celkové financovanie a vyššiu úverovú zaťaženosť spoločnosti.



Zabezpečenie priebežného vzdelávania zamestnancov výrazne zlepšuje kvalitu ľudských zdrojov pri
plnení plánovaných cieľov spoločnosti. Spoločnosť v roku 2018 zabezpečovala pre svojich
zamestnancov plánované odborné školenia s cieľom zvýšiť ich odbornosť pre poskytovanie všetkých
služieb zákazníkom. Na túto činnosť bude vedenie spoločnosti klásť dôraz aj v budúcom období.



Dlhodobou víziou spoločnosti aj pre nasledujúce obdobie zostáva efektívny a flexibilný prístup
k zákazníkom, dodržiavanie transparentného postupu a neustále skvalitňovanie poskytovaných
služieb.



Dlhodobým cieľom spoločnosti je zlepšovanie a zvyšovanie kvality života a ochrana životného
prostredia.



V roku 2018 spoločnosť nevynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
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