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V grafickom spracovaní výročnej správy sú použité fotografie kanálov Levadas z portugalského 
ostrova Madeira.

Prví portugalskí osadníci už v 15. storočí zistili, že juh ostrova s príjemnou subtropickou klímou 
nemá dostatok vody na rozvoj poľnohospodárstva. Sever a severozápad ostrova mal ale vďaka 
častému dažďu vlahy dosť.
Portugalci preto čoskoro začali s budovaním kanálov – levád, ktorých účelom je privádzať vodu 
zo severu na juh. Budovanie levád aj samotné rozdeľovanie vody boli postavené na právnom 
základe hneď v začiatkoch. Už v roku 1461 boli menovaní dvaja úradníci, ktorých úlohou 
bolo dohliadať na rozdeľovanie vody. V roku 1485 im kráľ Joäo II. určil pravidlá na to, kedy 
musia vodu užívateľom poskytnúť.  Následne, v roku 1493, vydal zákon podľa ktorého nesmeli 
vlastníci pozemkov brániť stavbe, údržbe a využívaniu levád.
V roku 1900 bolo v krajine registrovaných 200 levád s celkovou dĺžkou 1 000 km. V roku 2007 
sa možno stretnúť s údajmi od 2 400 km až do 5 000 km. Na levádach je v súčasnosti 40 km 
tunelov.
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Vážení akcionári, obchodní partneri, zamestnanci

Výročná správa Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. so sídlom Bôrická cesta 1960, Žilina, ktorú 
Vám predkladám, poskytuje komplexný pohľad na výsledky hospodárenia v roku 2019.
Na úvod musím konštatovať, že uplynulý rok bol pre spoločnosť rokom náročným. Do praxe sme uviedli 
závery Auditu efektivity, ktorý v našej spoločnosti prebehol v predchádzajúcich dvoch rokoch, a našou 
úlohou bolo implementovať ich do bežných činností.

Z pohľadu plnenia našej hlavnej činnosti, ktorou je dodávka kvalitnej pitnej vody našim odberateľom 
a tiež odvádzanie a čistenie odpadových vôd, musím konštatovať, že v roku 2019 sme dosiahli nárast 
vody vyrobenej o 23 tis. m3, vody fakturovanej o 10,3 tis.m3, ale hlavne  sme zaznamenali výraznejší 
nárast odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie, a to o 260 tis. m3. Čistenie odpadových vôd 
bolo stabilizované a zabezpečované v  súlade s legislatívou, a výnimkou ČOV Krásno nad Kysucou, ktorá 
je od roku 2018 v rekonštrukcii.
Napriek viacerým opatreniam v rámci rekonštrukcie a obnovy infraštruktúrneho majetku, sa nám 
nedarí dostatočne znižovať straty vody v potrubí, a tak táto úloha stojí pred nami do ďalšieho obdobia.
Na úseku investičnej výstavby pokračovali práce na realizácií projektu „Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce“, ktorý je spolufinancovaný 
z fondov Európskej únie.  Zároveň sa nám podarilo  odstrániť dve havárie na kanalizačných potrubiach 
a to v Lysici, kde sa v mesiaci február zrútil potrubný most nad riekou Varínka spolu s kanalizačným 
zberačom a v Žiline na ul. Májová, kde došlo v auguste k zborteniu stropu stoky verejnej kanalizácie 
a prepadu vozovky. 
Obchodný plán spoločnosti bol splnený, objem výnosov dosiahol 29 740,2 tis.€ (102,1%). Hospodársky 
výsledok bol dosiahnutý vo výške 117 413,51 € pred zdanením.
Počet zamestnancov spoločnosti v roku 2019 bol 393, priemerný zárobok činil 1253,14 €.

Na záver mi dovoľte poďakovať akcionárom spoločnosti za prejavenú dôveru, obchodným partnerom 
za spoluprácu, členom orgánov a hlavne našim zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2019. 
Pevne verím, že spoločne splníme naše ciele a zámery stanovené pre ďalšie obdobie a našim zákazníkom 
budeme aj naďalej poskytovať kvalitné služby.

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Úvodné slovo 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 hodnota 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.

Predstavenstvo spoločnosti

Predseda predstavenstva:   Ing. Tatiana Štrbová
Podpredseda predstavenstva:  Mgr. Anton Trnovec (do 22.05.2019)
Podpredseda predstavenstva:  JUDr. Erik Štefák (od 01.06.2019)
Člen predstavenstva:   Jaroslav Fekula (do 29.04.2019)
Člen predstavenstva:   Ing. Milan Gura (do 01.06.2019)
Člen predstavenstva:   Ing. Ladislav Šimčisko (od 01.06.2019)
Člen predstavenstva:   PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. (od 01.06.2019)
Člen predstavenstva:   Ing. Miroslav Kundrík

Dozorná rada akciovej spoločnosti

Predseda dozornej rady:   Ing. Jozef Grapa
Člen dozornej rady:   Radoslav Ďuroška (od 26.06.2019)
Člen dozornej rady:   Ing. Ján Hartel (do 26.06.2019)
Člen dozornej rady:   Ing. Igor Choma (do 27.11.2018)
Člen dozornej rady:   Mgr. Peter Fiabáne (od 26.06.2019)
Člen dozornej rady:   Ing. Ján Rybárik (do 31.05.2019)
Člen dozornej rady:   Mgr. Katarína Hollá (od 01.06.2019)
Člen dozornej rady:   Ing. Miroslav Minárčik
Člen dozornej rady:   Bc. Jozef Juriš
Člen dozornej rady:   Peter Kubalík
Člen dozornej rady:                             Lukáš Kordek 
Člen dozornej rady:                             Ján Mikulaj 

Výkonný manažment akciovej spoločnosti

Generálny riaditeľ:   Ing. Miroslav  Kundrík
Investičný riaditeľ:   Ing. Jozef Lučivňák
Technický riaditeľ:   Ing. Eduard Valluš
Obchodno – ekonomická riaditeľka: Ing. Oľga Žieriková
Výrobný riaditeľ:    Ing. Marián Martinček
Obchodno – ekonomická riaditeľka: Ing. Oľga Žieriková

Mapa levád 
na ostrove 
Madeira
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Región Žilina 57,60 %

akcie na účte SEVAK 3,39 %

Región Kysuce 38,90 %

7 obcí z iných regiónov 0,11 %

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.

Akcionári

Percentuálny podiel na základnom imaní SEVAK, a. s.
podľa regiónov v roku 2018

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Úsek generálneho riaditeľa

Sekretariát Projektový manažér

Útvar 
organizačno - personálny

Výrobný úsek

HS Vodovody HS Opravy a SMČÚtvar 
ekonomický

Útvar 
obchodný

Útvar 
investičný

HS Kanalizácie

HS Laboratórium
HS Dispečing 
a energetika

HS Špeciálne 
činnosti a Správa

Obchodno - ekonomický 
úsek

Investičný úsek Technický úsek

Investičný plán na rok 2019 bol schválený vo výške 40 120,0 tis. €.  K 31. 12. 2019  bolo z plánovanej výšky 
celkových zdrojov prestavané 35 427,1 tis. €, t. j. 88,3 % z objemu celkových zdrojov,  z toho plán vlastných 
zdrojov vo výške 6 408,0 tis. €   bol splnený vo výške   6 745,5 €, t. j. 105,3 % 
z objemu plánovaných vlastných zdrojov.  
K navýšeniu plnenia vlastných zdrojov došlo z dôvodu požiadaviek na realizáciu vyvolaných investícií na 
stavbe Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie  odpadových vôd  regiónu Stredné Kysuce, prekládky a 
rekonštrukcie jestvujúcich vodovodov, ako požiadavky obcí na predĺženie vodovodných vetiev a kanalizačných 
stôk. 
V roku 2019 boli z plánovanej výšky úveru 5 512 tis. € čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 7 074,5 
tis. € na realizáciu stavieb Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie  odpadových vôd  regiónu Stredné 
Kysuce, Považský Chlmec – stoková sieť a Vodovod Pšurnovice – II. etapa. 

V roku 2019 bolo v investičnom pláne zaradených 33 stavieb, z toho 9 stavieb, ktorých realizácia alebo príprava 
prechádzala z roku 2018.  

Na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, 
spolufinancovanej z Kohézneho fondu EÚ a SR sa stavebné práce na výstavbe verejnej kanalizácie a verejného 
vodovodu vykonávajú vo všetkých obciach stavby. Na ČOV Krásno nad Kysucou sa vybudovali nosné objekty 
ČOV a začalo sa s montážou technológie.
V priebehu roka 2019 bola začatá aj realizácia konečných úprav miestnych komunikácií, a tiež realizácia 
dočasných úprav všetkých dotknutých komunikácií II. a III. triedy pred zimnou údržbou. 

Investičná výstavba

Plnenie v jednotlivých kategóriách  (tis. EUR):

Počet

A Stavby-nové kapacity

B Stavby-rekonštrukcie

C SZNR 

D Spracovanie PD a MP 
vysporiadanie stavieb 

Celkom

Z toho:        

Stavebné práce 
a technológia
 

Projektová dokumentácia

Inžinierska činnosť 

MP – nájom, VB, výkup

MP – výkon IČ 

Poplatky a iné 

Investície Rozpočtové
náklady

126 853,3

4 723,7

597,0

2 302,9

134 476,9

126 939,2

3 291,8

309,1

1 731,0

874,9

733,7

64 564,7

290,0

0

1897,9

66 752,6

61 067,1

2 622,6

253,0

1 345,0

768,9

696,0

37 283,1

1 863,0

568,9

405

40 120,0

38 930,8

333,7

23,6

203,5

46

13,5

32 343,7

2 902,5

580

410,8

35 427,1

34 278,5

397,6

18,7

111,1

35,2

5,9

87 %

112 %

102 %

101 %

88,3 %

88 %

119 %

79 %

55 %

77 %

44 %

Prestavané
k 31.12. 

2018

Plán na rok 
2019

Skutočnosť
za rok 2019

%
plnenia

17

7

25
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7Vybrané stavby realizované dodávateľsky:

Na 29 stavbách boli stavebné práce realizované dodávateľským spôsobom. Výber zhotoviteľov bol uskutočnený 
podľa Zákona o verejnom obstarávaní a schválených Pravidiel č. 6/2018 obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.  

Sú to tieto hlavné stavby:
- Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie  odpadových vôd  regiónu Stredné Kysuce, 
- Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča, 
- Považský Chlmec – stoková sieť, etapa 1a,   
- Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti  – Kanalizácia a vodovod ulica    Osloboditeľov Dolný Hričov,
- Vodovod Pšurnovice – II. Etapa,
- Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu,
- Žilina – rozšírenie vodovodu – Bánová nám. Sv. J. Bosca,
- Rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie – Turie ul. Školská 1722,
- Miestna komunikácia – Zámostie II, Teplička nad Váhom SO 03 verejná kanalizácia, SO 02 verejný vodovod,
- SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu, 
- SKV Bytča – ul. J. Kráľa – rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu, 
- Dunajov – prepojenie na SKV NB-ČA-ŽA
 
- ČOV Turzovka – strojne stieracie hrablice s príslušenstvom, 
- Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV KNM SO 01.509 Rozšírenie medziskládky kalu,
- ČOV Kysucké Nové Mesto – rekonštrukcia akumulačnej nádrže ČS, 
- SKK Žilina – rekonštrukcia dažďovej zdrže na starej ČOV Horný Hričov –I. etapa

- Lysica – rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku,
- SKK Žilina – ul. 1. mája – rekonštrukcia kanalizácie BT DN 600/400 mm – havária

Vybrané stavby realizované vlastnými kapacitami:  

- Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková u Vrobla, 
- SKV Bytča – Hrabové – dobudovanie systému zásobovania z SKV Bytča, 
- SKV Žilina – Svrčinovec – rekonštrukcia vodovodu,
- Zriaďovanie odbočení pre vodovodné a kanalizačné prípojky

Majetkoprávne zabezpečovanie a vysporiadanie existujúcich stavieb
   
V rámci tejto činnosti bol zabezpečovaný výkup pozemkov pod existujúcimi vodárenskými   zariadeniami, výkup 
pozemkov po zápise geometrických plánov, po zápise ROEP, výkup pozemkov pod jestvujúcou ČOV Kysucké Nové 
Mesto, ČOV Čadca.
Pokračovalo sa v zriaďovaní vecných bremien a výkupe pozemkov na stavbách Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie OV regiónu Dolné Kysuce, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča 
a  Dodávka pitnej vody  a odkanalizovanie Horných Kysúc, ktoré boli financované z fondov EÚ. 
Taktiež bolo zabezpečované  majetkoprávne vysporiadanie stavby SKV Žilina – rekonštrukcia prívodných potrubí z 
VZ Turie Vodovod Turie (lustrácia vlastníkov, vypracovanie zmlúv k žiadosti pre stavebné povolenie). 
Výkon majetkoprávnej činnosti v roku 2019 zabezpečovali zamestnanci našej spoločnosti, a tiež pracovníci 
organizácií SVS inžiniering, s.r.o., Žilina a MMC INVEST SK, s.r.o., Žilina.  

Stroje a zariadenia nezahrňované do rozpočtu stavieb podľa vybratých oblastí: 

Prístroje a zariadenia pre prevádzku vodovodov, kanalizácií a ČOV        60,4 tis. €
Software,  rozmnožovacia technika           120,7 tis. €
Vozový park pre prevádzku a údržbu  vodovodov a kanalizácií      374,1 tis. €
Drobná mechanizácia a ostatné          54,9 tis. €

Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou

V roku 2019 sme v zariadeniach spoločnosti vyrobili 14 830 tis. m3 pitnej vody, čo je približne na úrovni 
roku 2018. Výroba pitnej vody viacmennej kopíruje vývoj vody fakturovanej. Na výrobu sme využili 7 684 
tis. m3  podzemnej a 7 146 tis. m3  povrchovej vody.  Podiel povrchovej vody na celkovej vode vyrobenej 
bol 48,2 %, čo je  približne na úrovni predchádzajúceho roku. Mierny pokles využitia podzemnej vody bol 
spôsobený pomerne vyrovnanou kapacitou zdrojov povrchovej vody takmer počas celého roka 2019. 
Straty vody celkom, pri výrobe a jej doprave k odberateľovi, zostali na úrovni predchádzajúceho roka, 
t.j. 28 % z vody vyrobenej. Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej intenzite ich 
obnovy. 

Rok 2019 bol z hydrologického pohľadu, na rozdiel od predchádzajúceho roka priaznivý, z hľadiska 
zásobovania vodou bol dobrým rokom. Počas roka sa nevyskytli výrazne dlhšie obdobia s absenciou 
zrážok. 

V roku 2019 spoločnosť zrealizovala intenzifikáciu pramenných záchytov podzemnej vody v Hornom 
Vadičove, prameň Požeha v Hlbokom nad Váhom , pramene Žľaby č.3, Podskalie. Sú to vodné zdroje 
zásobujúce spotrebiská, v ktorých bol v roku 2018 výrazný deficit pitnej vody, a bolo ju potrebné dovážať 
cisternami. 
V rámci obnovy vodovodov pokračoval  proces výmeny uzáverov v armatúrnych šachtách na prívodnom 
potrubí z Úpravne vody Nová Bystrica do Čadce a do Žiliny. Bezvýkopovým spôsobom, metódou reliningu 
boli zrealizované opravy potrubí: Žilina – Teplička n/V, zásobné potrubie OC DN 300 v dĺžke 500 metrov, 
Žilina – Hájik, výtlačné potrubie OC DN 300 z ČS Hájik do Vodojemu Hájik v dĺžke 330 metrov, Bytča, 
zásobné potrubie OC DN 300 medzi riekou Váh a štátnou cestou do Malej Bytče v dĺžke 190 metrov, Horný 
Hričov, rozvodná vetva k ČOV, PE 160 v dĺžke 300 metrov. 
Pred koncom roka 2019 bola do skúšobnej prevádzky uvedená automatická ultrafiltračná úpravňa vody 
vo vodojeme Raková – Korcháň, ktorá by mala zabezpečiť dodávku kvalitnej vody do spotrebiska Korcháň 
- miestnej časti obce Raková.  

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. 

Prevádzková činnosť

Voda vyrobená, určená k realizácii a voda fakturovaná
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Odvádzanie a čistenie odpadovej vody

V roku 2019 spoločnosť spoplatnila 11 686 tis.m3 odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie čo je o 
260 tisíc m3 viac ako v roku 2018, a vôbec najviac od vzniku SEVAK, a. s.

V priebehu ostatných rokov prevládal charakter zrážok s veľkým úhrnom spadnutých zrážok za krátky čas. 
Výnimkou nebol ani rok 2019. Takýto priebeh zrážok, ktorý má za následok prudké stúpanie hladiny podzemnej 
vody a hladiny vody vo vodných tokoch, spôsobuje veľkú záťaž na stokové siete vrátane objektov na nich. 
Výnimkou nie sú ani výhradne splaškové kanalizácie, nakoľko  nie sú dostatočne chránené pred vtokom 
vody z povrchového odtoku. Práve vytápanie splaškových kanalizácií spôsobovalo najväčšie problémy v 
prevádzke verejných kanalizácií, v minulom ale aj v predchádzajúcich rokoch. V čase extrémnych zrážok boli 
viacnásobne vytopené kanalizácie v obciach Bytča, Hvozdnica, Kotešová, Korňa, Olešná, Podvysoká, Raková, 
Staškov.  Prevádzkovanie kanalizácií skomplikovali významné havárie. 
Vo februári 2019 došlo k deštrukcii potrubného mosta nad riekou Varínka a k jeho následnému zrúteniu, 
spolu s kanalizačným zberačom, do rieky. Provizórne bola havarijná situácia odstránená bezodkladne. 
Následne boli uskutočnené kroky k zabezpečeniu definitívneho riešenia. Koncom roka 2019 boli práce 
úspešne ukončené. 
V auguste 2019 došlo k zborteniu stropu stoky verejnej kanalizácie DN 600/400  v Žiline na ulici 1. Mája s 
následným prepadnutím vozovky nad kanalizáciou. V priebehu mesiacov september a október bol najviac 
postihnutý úsek stoky v dĺžke 40 metrov rekonštruovaný. Spoločnosť má pripravený projekt, vrátane 
stavebného povolenia, na rekonštrukciu celého úseku od Štefánikovho námestia po Hviezdoslavovu ulicu. 
Rekonštrukcia by mala prebiehať v súbehu s výstavbou mosta ponad železnicu s nástupom na most na ulici 
1. Mája, kedy by mala byť práve táto časť ulice 1.Mája uzavretá.

V rámci obnovy bola opravená stoka DN 300 v Žiline na  Jánošíkovej ulici, v dĺžke 100 metrov a kanalizačný 
zberač DN 600 v areáli spoločnosti Žilmont, v dĺžke 60 metrov.

Na základe vyhodnotenia skúšobnej prevádzky stokovej siete v obciach Horných Kysúc spoločnosť pristúpila 
k intenzifikácii čerpacích staníc odpadovej vody (ČSOV). V roku 2019 boli postupne intenzifikované ČSOV 
Raková č.1, č.2, č.3, Staškov. Už v priebehu roku 2019 sa potvrdilo, že výmena čerpadiel za výkonnejšie, s 
väčšou priechodnosťou pevných predmetov, doplnenie monitoringu hladiny odpadovej vody v stoke pred 
ČSOV, bol krok správnym smerom.

Čistenie odpadových vôd bolo vo všetkých ČOV stabilizované a zabezpečované v súlade s legislatívou. 
Výnimkou bola  ČOV Krásno nad Kysucou, ktorá bola v roku 2019 v rekonštrukcii 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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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.

Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti:

- výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody   
 verejnou kanalizáciou,
- inžinierska činnosť,
- vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb,
- montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu,
- prevádzka,  údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
 a 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 na rok 2019 boli plánované výkony (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme 
29 128 903 EUR, skutočnosť bola  29 740 198 EUR, t. j. vyššie plnenie plánu o 611 295 EUR. Z hlavných 
činností u vody fakturovanej boli skutočné výkony 10 344 331 EUR, čo predstavuje plnenie na  100,54 %. U vody 
odkanalizovanej  boli dosiahnuté  skutočné výkony vo výške 12 576 393 EUR, čo predstavuje plnenie na  102,01 %.

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 svojim  rozhodnutím.  Pre  obdobie  roka  od  
01.01.2019 do 01.09.2019 boli schválené  ceny:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:   0,9765 EUR  bez DPH
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom:  0,5607 EUR bez DPH
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:  1,0669 EUR bez DPH 

Pre obdobie od 02.09.2019 do 31.12.2019 boli schválené ceny:
- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:  1,0094  EUR bez DPH
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom:  0,5795 EUR  bez DPH
-  maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:              1,0947 EUR bez DPH.

Vo finančnom pláne boli plánované náklady (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme 29 075 922  EUR, 
skutočnosť bola 29 622 785 EUR, t. j.  nárast oproti plánu o 546 863 EUR. 

Vo finančnom pláne bol stanovený zisk vo výške 52 981 EUR. Skutočne dosiahnutý účtovný hospodársky 
výsledok bol zisk vo výške 117 413 EUR, čo je vylepšenie hospodárskeho výsledku o 64 432 EUR. 

Pohľadávky po  lehote splatnosti k 31.12.2019 boli 301 747 EUR, t. j. nárast oproti roku 2018  o  4 899 EUR.  

Záväzky  po lehote splatnosti k 31.12.2019 boli  3 432 735 EUR, t. j.  nárast oproti roku 2018 o 3 112 928 
EUR, ktorý tvorí zádržné z investičných faktúr na stavbu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Stav finančných prostriedkov predstavoval čiastku 7 331 201 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2018 pokles o 
830 514 EUR. 
Spoločnosť zabezpečila financovanie všetkých prevádzkových nákladov, daňových a odvodových 
povinností, investičných záväzkov, splátok dlhodobých úverov a úrokov z nich.

K 31.12.2019 spoločnosť vykazovala skutočný počet zamestnancov 393, čo je v porovnaní s rokom 2018 
pokles o 12 zamestnancov. Priemerný zárobok za spoločnosť dosiahol 1 253 EUR, čo bolo v súlade s platnou 
Kolektívnou zmluvou.

Súhrnné informácie o spoločnosti
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Z dôvodu obmedzenia odparovania 
vody sú levády viac hlboké ako široké. 
Ich šírka sa pohybuje od 20 cm do 
1 metra. Prvé levády boli vytesané 
do skaly a domurované kamennou 
stienkou. V niektorých úsekoch mali 
drevené koryto. Asi od 20. storočia bol 
pri och budovaní používaný prevažne 
betón

tis. EUR

Vývoj majetku spoločnosti

01300 Softvér+014 Oceniteľné práva 578 129 0 129 707 141 18,25

041 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 143 -14 -129 -143 0 0 0,00

02100 Budovy,haly,stavby 312 200 3 907 -1 3 906 316 106 157 210 1,24

02200 Stroje,prístroje,zariadenia 37 470 462 -216 246 37 716 5 329 1,22

02210 Dopravné prostriedky 4 273 240 -164 76 4 349 891 5,52

02220 Inventár 84 0 0 0 84 0 0,00

02230 Drobný majetok+029 Ostatný DHM 235 0 -10 -10 225 1 0,00

03100 Pozemky 2 468 35 0 35 2 503 2 503 1,40

042 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 13 498 35 441 -4 645 30 796 44 294 44 257 80,01

370 949 40 200 -5 165 35 035 405 984 210 332

Nadobúdacia
hodnota
k 1.1.2019

Prírastky Úbytky Spolu
Nadobúdacia
hodnota
k 31.12.2019

Zostatková
 hodnota 
k 31.12.2019

Investičná
angažovanosť
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 Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok

A.III. Dlhodobý finančný majetok

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby

B.II. Dlhodobé pohľadávky

B.III. Krátkodobé pohľadávky

B.IV. Krátkodobý finančný majetok

B.V. Finančné účty

C. Časové rozlíšenie

Súvaha v skrátenom rozsahu za rok 2019

v EUR

 Spolu vlastné imanie a záväzky

A. Vlastné imanie

A. I. Základné imanie

A.II. Emisné ážio

A.III. Ostatné kapitálové fondy

A.IV. Zákonné rezervné fondy

A.V. Ostatné fondy zo zisku

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

B. II. Dlhodobé rezervy

B. III. Dlhodobé bankové úvery

B.IV. Krátkodobé záväzky

B.V. Krátkodobé rezervy

B.VI. Bežné bankové úvery

C. Časové rozlíšenie

225 493 121

70 416 354

57 312 957

0

0

8 907 659

2 225 581

0

2 125 201

-155 044

44 152 457

1 831 803

760 165

29 469 006

9 439 821

305 674

2 345 988

110 924 310

421 234 572

405 983 873

707 088

405276 785

0

13 301 317

457 408

0

3 434 794

2 076 009

7 333 106

1 949 382

195 741 451

195 653 141

566 274

195 086 867

0

88 310

14 323

0

73 987

225 493 121

210 330 732

140 814

210 189 918

0

13 213 007

443 085

0

3 360 807

2 076 009

7 333 106

1 949 382

Brutto Korekcia Netto

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu za rok 2019

*  Čistý obrat  23 906 284

**  Výnosy z hospodárskej činnosti  29 740 154

II.  Tržby z predaja vlastných výrobkov  23 634 772

III.  Tržby z predaja služieb  271 512

V.  Aktivácia  205 851

VI.   Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 29 885

VII.  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  5 598 134

**  Náklady na hospodársku činnosť  28 951 033

B.  Spotreba materiálu, energie, ostatných dodávok  3 138 423

C.                          Opravné položky k zásobám  14 323

D.   Služby  4 114 943

E.   Osobné náklady  8 601 744 

F.   Dane a poplatky  1 233 479

G.  Odpisy a opravné položky  11 670 254

H.  Zostatková cena predaného dlhodobého majetku  10 609

I.  Opravné položky k pohľadávkam  8 960

J.  Ostatné náklady na hospodársku činnosť  158 298

***  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  789 121

*  Pridaná hodnota  16 844 446

**  Výnosy z finančnej činnosti  44

XI.  Výnosové úroky  32 

XII.  Kurzové zisky  12

**  Náklady na finančnú činnosť  671 752

N.  Nákladové úroky  622 998

O.  Kurzové straty  49

Q.  Ostatné náklady na finančnú činnosť  48 705

***  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  -671 708

****  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením   117 413

****  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení  -155 044

v EUR

Levády prirodzene zapadajú do okolitého prostredia. 
Ich stavitelia neupravovali smer toku vody viac ako bolo 
nevyhnutné, preto leváda zvyčajne kopíruje pôdorysný 
profil skalnej steny, v ktorej je vedená. V minulosti sa 
široké levády využívali aj k plaveniu dreva, a chodníky 
okolo nich boli často jedinou prístupovou cestou do 
horských osád.
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Správa nezávislého audítora
pre akcionárov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Leváda musí byť po celej svojej dĺžke mierne klesajúca, preto je vedená 
napríklad v skalnej stene, alebo tunelom. Tam, kde bolo nutné zmeniť 
výšku nárazovo, nie je vodopád ale schody.
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Vzhľadom k tomu, že vnútrozemie ostrova Madeira je kvôli strmým skalnatým 
kopcom, alebo prakticky nepriechodnej, hustej a tŕnistej vegetácii veľmi 
ťažko priechodné pre pešieho turistu, sú umelo vytvorené levády často 
prirodzeným turistickým chodníkom. Brehy korýt sú betónové, alebo 
so spevneným povrchom, a pretože každú levádu je nutné udržiavať a 
opravovať, vedie po jej brehu cesta alebo úzky chodník, ktorý pôvodne 
využívali vodohospodári k správe vodného diela.




