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„Na titulnej strane je zobrazený pilón pred vstupom do sídla spoločnosti vybudovaný 
pri príležitosti 50. výročia založenia spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.. 
Autorom výtvarného návrhu a realizátorom diela je Mgr. art. Juraj Poliak.

V grafickom spracovaní výročnej správy sú použité fotografie z knižnej publikácie k 50. výročiu 
založenia  spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a motívy  skalných ruží 
v pilóne pred vstupom do sídla spoločnosti.
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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 2020. Rok bol výrazne poznačený 
pandémiou Covid – 19, ktorej začiatok postihol Slovenskú republiku v marci 2020. Všetci sme na nie-
koľko mesiacov pocítili, a aj pociťujeme, obmedzenia v bežnom živote – zatvorené všetky stupne škôl, 
obmedzená výroba, prevádzky služieb a pod.

Rok 2020 nebol z pohľadu hydrologického výnimočný. Nevyskytlo sa dlhšie obdobie sucha, ktoré by vý-
raznejšie ovplyvnilo výdatnosť vodárenských zdrojov. Na úseku výroby bol medziročný pokles odbytu 
pitnej vody o 360 tis.m3, celkovo sme vyrobili 14 669 tis. m3 pitnej vody, čo je najmenej od r. 2014. Tento 
pokles bol spôsobený práve obmedzením výroby a prevádzky služieb v dôsledku pandémie Covid – 19. 
Obdobne došlo k poklesu aj v oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody, v ukazovateli voda od-
kanalizovaná, a to o 380 tis. m3. Naša spoločnosť v minulom roku spoplatnila 11 306 tis.m3 odpadovej 
vody vypustenej do verejnej kanalizácie. V roku 2020 pokračovala naša spoločnosť v intenzifikácií čer-
pacích staníc odpadových vôd v obciach Horných Kysúc, aby sme zabránili vytápaniu splaškovej kanali-
zácie počas prívalových dažďov. Čistenie odpadových vôd na ČOV bolo stabilizované a zabezpečované 
v súlade s legislatívou.

Vývoj percenta zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu v našej správe sa nám podarilo z 79,5 
% za rok 2019 zvýšiť na 79,9 % za rok 2020. Vývoj percenta obyvateľov pripojených na verejnú kanalizá-
ciu v našej správe sa nám podarilo z 63,2 % za rok 2019 zvýšiť na 64,2 % za rok 2020. 

V oblasti prípravy a realizácie investičnej výstavby sa ukončovala realizácia prác na stavbe spolufinan-
covanej z Kohézneho fondu EÚ a ŠR: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
regiónu Stredné Kysuce“, hlavne na líniových častiach, dokončievali sa objekty vodojemov a čistiarne 
odpadových vôd.

Obchodný plán spoločnosti bol splnený. Plánovaný objem výnosov bol prekročený o 853 655 EUR, čím 
prispel k zníženiu plánovanej straty vo výške - 1 120 942 EUR na účtovnú stratu vo výške - 359 288 EUR. 
Počet zamestnancov spoločnosti bol 396, priemerný zárobok dosiahol sumu 1 305 EUR.

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí v  tejto zložitej pandemickej situácii preukázali svojim 
každodenným profesionálnym prístupom svoj vzťah k  spoločnosti, a  pričinili sa tak o  zabezpečenie 
plynulej dodávky kvalitnej pitnej vody a bezproblémové odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ako aj 
zníženie plánovanej straty o 761 654 EUR.
Pevne verím, že aj napriek pokračovaniu pandémie COVID – 19 v roku 2021 sa bude našej spoločnosti 
dariť pri plnení stanovených plánov, k spokojnosti našich zákazníkov aj akcionárov.

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:  JUDr. Erik Štefák 
Člen predstavenstva:   PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. 
Člen predstavenstva:   Ing. Miroslav Kundrík
Člen predstavenstva:   Ing. Ladislav Šimčisko 

Dozorná rada akciovej spoločnosti

Predseda dozornej rady:   Ing. Jozef Grapa
Člen dozornej rady:   Radoslav Ďuroška 
Člen dozornej rady:   Mgr. Peter Fiabáne 
Člen dozornej rady:   Mgr. Katarína Hollá 
Člen dozornej rady:   Ing. Miroslav Minárčik
Člen dozornej rady:   Ing. Jozef Juriš, MBA
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
Výrobný riaditeľ:    Ing. Marián Martinček
Obchodno – ekonomická riaditeľka: Ing. Oľga Žieriková
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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 2020

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 spoločnosti na rok 2020 bol schválený vo výške 28 745,8 tis. EUR. 
K 31.12.2020 bolo z plánovanej výšky celkových zdrojov prestavané 27 491,2 tis. EUR, z toho plán vlastných 
zdrojov a plán čerpania úveru vo výške 12 466 tis. EUR bol splnený na 12 650,5 tis. EUR, t. j. plnenie na 101,5 %. 
Z plánovaného čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ a Štátneho rozpočtu SR na financovanie stavby 
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ vo výške 
16 279,8 tis. EUR bolo čerpaných 14 840,7 tis. EUR. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu a vyhlásený núdzový stav v roku 2020 neboli nevyčerpané všetky plánované 
prostriedky z fondov EÚ a ŠR SR. 
K navýšeniu plnenia vlastných zdrojov došlo na stavbách: 
Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany – Rudné parc. č. 1312/1,2, 
SKK Žilina – rekonštrukcia dažďovej zdrže na starej ČOV Horný Hričov.  

V roku 2020 bolo v investičnom pláne spoločnosti zaradených 25 stavieb, z toho 15 stavieb, ktorých realizácia 
alebo príprava prechádzala z roku 2019.

Na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie  odpadových vôd  regiónu Stredné Kysuce“ 
boli zrealizované práce podľa aktualizovaného harmonogramu prác, s  ohľadom na pandemickú situáciu 
a vyhlásený núdzový stav, na výstavbe kanalizácie, vodovode a ČOV v Krásne nad Kysucou, vrátane predĺžení 
a rozšírení, požadovaných akcionármi spoločnosti – obcí dotknutých výstavbou. 
Nový termín ukončenia stavby bol odsúhlasený poskytovateľom NFP a bol uzatvorený Dodatok k ZoNFP. 

Na 21 stavbách boli stavebné práce realizované dodávateľským spôsobom. Výber zhotoviteľov bol uskutočnený 
v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a schválených platných vnútorných Pravidiel č. 6/2018 obstarávania 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

Investičná výstavba

Zhodnotenie plnenia plánu investičnej výstavby –  investície a SZNR za rok 2020 (v 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

125 162,8

5 349,2

823,8

2 645,8

133 981,6

126 087,6

3 551,2

308,3

1 568,9

872,8

769,0

93 950,5

2 210,09

64,3

2 300,9

98 526,6

92 085,7

3 091,83

274,44

1 477,55

804,77

728,03

26 125,0

1 666,6

609,3

344,9

28 745,8

27 658,6

324,40

23,0

52,50

58,0

20

24 905,5

1 778,5

602,8

204,3

27 491,2

26 389,6

196,8

24,6

61,2

103,0

39,2

95,3 %

106,7 %

98,9 %

59,2 %

95,6 %

95,4 %

60,7 %

106,9 %

116,6 %

177,6 %

196,0 %

Prestavané
k 31.12. 

2019

Plán na rok 
2020

Skutočnosť
za rok 2020

%
plnenia

13

12

22
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7Vybrané 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   
Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: 
Kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov Dolný Hričov
Miestna komunikácia - Zámostie II, Teplička nad Váhom SO 03 verejná kanalizácia, SO 02 verejný vodovod
SKV Žilina – náhradné zásobovanie záujmového územia pitnou vodou v prípade výpadku vodárenského zdroja VN 
Nová Bystrica   
Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, SO 02 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc – rekonštrukcia stavebných objektov
Dunajov – prepojenie na SKV NB-ČA-ŽA 
SKV Bytča – ul. J. Kráľa – rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu 
Lysica – rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku
Vodovod Raková Korcháň – úpravňa vody – rekonštrukcia 

ČOV Turzovka – strojne stieracie hrablice s príslušenstvom 
SKK ZA – ČSOV Mojš – optimalizácia chodu riadenia 
SKK Žilina – rekonštrukcia dažďovej zdrže na starej ČOV Horný Hričov 

Vybrané stavby realizované vlastnými kapacitami:  

SKV Bytča – Hrabové – dobudovanie systému zásobovania z SKV Bytča   
Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany – Rudné parcelné číslo 1312/2,3 
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, 
pod jestvujúcou ČOV Kysucké Nové Mesto, ČOV Čadca, po zápise geometrických plánov.  
Pokračovalo zriaďovanie vecných bremien a výkup pozemkov na stavbách „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 
a čistenie OV regiónu Dolné Kysuce“ a „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“, financovaných 
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 2020 bol zabezpečovaný zamestnancami spoločnosti, a tiež dodávateľsky 
spoločnosťami SVSinžiniering, s.r.o., Žilina,  MMC INVEST SK, s.r.o., Žilina a StVS servising, s.r.o., Banská Bystrica.  

Stroje a zariadenia nezahrňované do rozpočtu stavieb podľa vybratých oblastí: 

Prístroje a zariadenia pre prevádzku vodovodov, kanalizácií a ČOV  131,4 tis. EUR
Software,  rozmnožovacia technika      91,5 tis. EUR
Vozový park pre prevádzku a údržbu  vodovodov a kanalizácií    339,9 tis. EUR
Drobná mechanizácia a ostatné       40,0 tis. EUR

Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou

V roku 2020 bolo v zariadeniach spoločnosti vyrobenej 14 669 tis. m3 pitnej vody. Je  to o 162 tis. m3 menej 
ako v roku 2019 a najmenej od roku 2014.  Hlavným dôvodom je medziročný pokles odbytu vody a to 
o 360 tisíc m3. 

Na výrobu pitnej vody bolo využitých 7 554 tis. m3  podzemnej a 7 115 tis. m3  povrchovej vody.  Podiel 
povrchovej vody na celkovej vode vyrobenej predstavoval 48,6 %. 

Straty vody celkom pri výrobe a jej doprave k odberateľovi dosiahli hodnotu 29,7% z vody vyrobenej. 
Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej intenzite ich obnovy. 

Rok 2020 nebol z  pohľadu hydrologického výnimočný. Nevyskytlo sa dlhšie obdobie sucha, ktoré by 
výraznejšie ovplyvnilo výdatnosť vodárenských zdrojov. Naopak, v  mesiacoch október a  december 
spadlo väčšie množstvo zrážok. Práve táto skutočnosť spôsobila zakalenie vody vo viacerých podzemných 
vodárenských zdrojoch. Najvýraznejšie vo vodárenskom zdroji Studničky v obci Višňové, čo spôsobilo, 
že v  období od 23.10. do 2.11.2020 bola dodávka pitnej vody v  obci zabezpečovaná  náhradným 
zásobovaním pitnou vodou – rozvozom cisternami. 
Taktiež vo februári 2020, v čase topenia sa snehu, došlo k zakaleniu vody vo vodárenskom zdroji Lodno 
– Dolinky, ktorý zásobuje vodou hornú časť obce Lodno. Na vyriešenie tohto problému bolo nutné 
odpojiť tri zo štyroch záchytov vodárenského zdroja, čím došlo k  výraznému zlepšeniu kvality vody, 
ale samozrejme aj k  zníženiu kapacity vodárenského zdroja, ktorý nezabezpečuje dostatok vody v 
spotrebisku v každom čase. Spoločnosť bezodkladne začala prípravu realizácie dotláčacej stanice, ktorá 
posilní kapacitu vodovodu v hornej časti obce, vodou z  vodárenského zdroja Lodno – Pálenice. 

V rámci obnovy potrubí vodovodov boli zrealizované výmeny potrubí: 
H. Hričov posledný úsek prívodného potrubia DN 100 do SČOV v H. Hričove v dĺžke 320 metrov, 
úsek prívodného potrubia DN 150 do Malej Bytče medzi Petrovičkou a Pšurnovickým potokom v dĺžke 
670 metrov.

V  roku 2020 bola do prevádzky uvedená úpravňa vody vo vodojeme Nezbudská Lúčka. Úprava vody 
spočíva v riadenom dávkovaní vápenného mlieka do nádrže vodojemu Účelom je zvýšenie tvrdosti vody 
v spotrebisku.

Kvalita pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi v prevádzke spoločnosti bola v roku 2020 priebežne 
kontrolovaná akreditovaným laboratóriom spoločnosti, v súlade s Programom kontroly kvality pitnej 
vody. 

Prevádzková činnosť

Voda vyrobená, určená k realizácii a voda fakturovaná

0
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Odvádzanie a čistenie odpadovej vody

V roku 2020 spoločnosť spoplatnila 11 306 tis.m3 odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie, čo je o 
380 tisíc m3 menej, ako v roku 2019. Pokles bol spôsobený najmä obmedzením výroby a prevádzky služieb 
v dôsledku pandémie COVID –19. 

Prevádzkovanie kanalizácií sprevádzali bežné prevádzkové problémy. Najvýraznejším problémom zostáva 
vytápanie splaškových kanalizácií v čase výdatných zrážok resp. topenia sa snehu.

 V rámci obnovy nebol v roku 2020 vymenený žiadny súvislý úsek potrubia kanalizácie. Realizované boli len 
bodové opravy potrubí a revíznych šachiet.

V  roku 2020 spoločnosť pokračovala v  intenzifikácii čerpacích staníc odpadovej vody v  obciach Horných 
Kysúc, a k štyrom z roku 2019 pribudlo ďalších päť, v obciach Olešná, Podvysoká a Raková. Intenzifikácia vý-
znamne stabilizovala prevádzkovanie čerpacích staníc a následné odvádzanie odpadovej vody v uvedených 
obciach.

 Čistenie odpadových vôd bolo vo všetkých ČOV stabilizované a zabezpečované v súlade s legislatívou, s vý-
nimkou ČOV Krásno nad Kysucou, ktorá bola ešte aj v roku 2020 v rekonštrukcii realizovanej v rámci stavby  
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie  odpadových vôd  regiónu Stredné Kysuce“. 

74,5

75

75,5

78,5

79,5

79

80

78

77,5 77,4
77,8

78,3

79,0

79,5

79,9

76,8
77

76,5

76

Percento

Vývoj percenta zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vývoj percenta zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu

52,0

54,0

56,0

64,0

58,1 57,6

58,9 60,4

62

63,2

64,2

62,0

60,0

58,0

Percento

Vývoj percenta obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vývoj percenta obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu

Voda odkanalizovaná celkom

10 900

11 000

11 100

11 600

11 700

11 800

11 500

11
 1

87

11
 3

46

11
 2

51

11
 5

30

11
 4

20

11
 6

86

11
 3

06

11 400

11 300

11 200

tis. m3

Voda odkanalizovaná celkom

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



10

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, vznikla 07.09.2006 zapísaním do Obchodného 
registra na základe projektu rozdelenia, ako nástupnícka spoločnosť Severoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., rozhodnutím akcionárov na valnom zhromaždení dňa 26.06.2006, 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 boli na rok 2020 plánované výkony (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme 28 
267 780 EUR. Skutočnosť bola 29 121 435 EUR , t. j. vyššie plnenie plánu o 853 655 EUR. 
Z hlavných činností u vody fakturovanej boli skutočné výkony 10 206 205 EUR, čo predstavuje plnenie na 
103,99 %. 
U vody odkanalizovanej boli dosiahnuté skutočné výkony vo výške 12 377 288 EUR, čo predstavuje plnenie 
na 103,16 %.
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 od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 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 na rok 2020 boli plánované náklady (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme 
29 388 721 EUR. Skutočnosť bola 29 480 723 EUR, t. j.  nárast oproti plánu o 92 002 EUR. 

Na rok 2020 bola vo finančnom pláne stanovená plánovaná strata vo výške -1 120 942 EUR. Skutočne 
dosiahnutý účtovný hospodársky výsledok je strata vo výške -359 288 EUR.

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2020 predstavujú čiastku 235 776 EUR, t. j. pokles oproti roku 2019 
o 65 971 EUR.  

Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2020 predstavujú čiastku 5 703 201 EUR, t. j.  nárast oproti roku 2019 
o 2 270 466 EUR. Záväzky sú vyššie z dôvodu neuvoľneného zádržného z investičných faktúr na stavbu 
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Stav finančných prostriedkov predstavoval čiastku 5 823 655 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 
1 507 546 EUR. 
Spoločnosť zabezpečila financovanie všetkých prevádzkových nákladov, daňových a odvodových 
povinností, investičných záväzkov, splátok dlhodobých úverov a úrokov z nich.

K 31.12.2020 spoločnosť vykazovala skutočný počet zamestnancov 396, čo je v porovnaní s rokom 2019 
nárast o 3 zamestnancov. Priemerný zárobok za spoločnosť dosiahol 1 305 EUR, čo bolo v súlade s platnou 
Kolektívnou zmluvou.

Súhrnné informácie o spoločnosti
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Úbytok predstavuje výmena zastaranej technológie za novú , výkonnejšiu technológiu na ČSOV Podvysoká 
Centrum, Olešná Rovňany 1 , Olešná U Bytčánkov , Olešná Rovňany 2 , Raková U Skákalov , Raková 2 a 3, 
Staškov pri OU , ČOV Krásno nad Kysucou , zrušenie ČS Lietava, vyradenie výpočtovej techniky , vyradenie 
monitorovacieho systému vozidiel 9 ks , vyradenie zbíjacieho kladiva a rezača špár

SPOLU                                                                                                                              452 tis. EUR

V skupine dopravné prostriedky predstavuje prírastok nákup
Nákladné vozidlo Fiat Doblo Cab 2,4 150k 6MT                       6ks                                    172 tis. EUR
Nákladné vozidlo Fiat Doblo Cargo VAN 1,6MJT 105k L2                                                17 tis. EUR 
Osobné  vozidlo Kia Sportage 4wd 1,6-GDi 130kWr                 2ks                                     44 tis. EUR

SPOLU                                                                                                                              233 tis. EUR

Úbytok predstavuje odpredaj a vyradenie dopravných prostriedkov, ktorých oprava by bola nerentabilná

SPOLU                                                                                                                                86 tis. EUR

V skupine  pozemky
Prírastok predstavuje výkup pozemkov pre investičné akcie Žilina-Budatín –kanalizácia I. stavba,
pozemok pod ČS AZ 1 Zborov nad Bystricou , pozemok pre armatúrnu šachtu  v rámci stavby SKV ZA – 
rekonštrukcia prívodných potrubí z vodárenského zdroja Turie- I. etapa

SPOLU                                                                                                                                  6 tis. EUR

Úbytok predstavuje odpredaj pozemkov v  k.ú. Žilina – Budatín

SPOLU                                                                                                                                  3 tis. EUR

Vypočíta sa ako pomer prírastku k celkovej hodnote majetku k 31.12.2020
V skupine budovy, haly, stavby sa prírastok dlhodobého hmotného majetku prejavil:

Zaradením stavieb
Rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie Turie ul. Školská   154 tis. EUR
Rozšírenie vodovodu Kotešová – časť Oblazov    80 tis. EUR
SKV Žilina – Svrčinovec – rekonštrukcia vodovodu                                                         28 tis. EUR
Vodovod Pšurnovice – II. etapa                                                                                     1 778 tis. EUR
IBV ZA– P. Chlmec 40 RD – prekládka vodovodu , splašková kanalizácia                    742 tis. EUR
Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková U Vrobla – vetva V1                                  24 tis. EUR
Kanalizácia a vodovod ul. Osloboditeľov D. Hričov                                                        650 tis. EUR
Bytča – vodný zdroj Veľké Rovné                                                                                       70 tis. EUR
Splašková kanalizácia P. Chlmec                                                                                           3 tis. EUR
SKV ZA –rozšírenie vodovodu Bánová nám. Sv. J. Bosca                                                106 tis. EUR
SKV Bytča – ul. J. Kráľa – rozšírenie a rekonštrukcia vodovodu                                      186 tis. EUR
SKV Bytča – Hrabové dobudovanie systému zásobovania z SKV Bytča                          109 tis. EUR
Vodovod H. Vadičov – prekládka armatúrnej šachty a vodovodu                                        26 tis. EUR
Vodovod Raková Korcháň – úpravňa vody - rekonštrukcia                                                 54 tis. EUR
SKV ZA – Brodno rozšírenie vodovodu – Vetva 2, 2-1, 2-2                                              124 tis. EUR
Odbočenia pre vodovodné a kanalizačné prípojky                                                             115 tis. EUR
Elektrická prípojka NN k vodojemu Nezbudská Lúčka                                                       10 tis. EUR
SKK ZA – Žilina – ul. 1. Mája – rekonštrukcia kanalizácie                                                 73 tis. EUR
ČOV Bytča – zriadenie klimatizácie v prevádzkovej budove                                                5 tis. EUR

SPOLU                                                                                                                           4 337 tis. EUR

Úbytok predstavuje vyradenie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci investičnej výstavby „Dodávka 
pitnej vody a  odkanalizovanie Stredných Kysúc“ - rekonštrukcia ČOV Krásno nad Kysucou, zrušenie ČS 
Lietava, časti parovodu v areáli spoločnosti, odovzdanie elektrickej prípojky vysokého napätia na ČOV Bytča 
do správy SSE-D                          265 tis. EUR

SPOLU                                                                                                                              265 tis. EUR

V skupine stroje, prístroje, zariadenia predstavuje prírastok nákup
Kamera na monitoring prípojok                                                                                           22 tis. EUR
Umývačka laboratórneho skla a vzorkovníc                                                                        15 tis. EUR
Elektrické zdvíhacie zariadenie                                                                                               5 tis. EUR
Prístroj na vytyčovanie potrubí                                                                                               7 tis. EUR
Kolesové rýpadlo – nakladač JCB                                                                                      109 tis. EUR
Jemné stierané hrablice                                                                                                         37 tis. EUR
Totálna stanica Trimble C5                                                                                                     7 tis. EUR
Prístroj na lokalizáciu únikov vody                                                                                        4 tis. EUR
Spektrofotometer na meranie vzoriek vôd a kalov                                                                 9 tis. EUR
Analyzátor ortuti AMA 254                                                                                                  23 tis. EUR
Zakalomerné zariadenie                                                                                                          4 tis. EUR
Zariadenie na meranie množstva fosforu  PHOSPHAX                                                       13 tis. EUR
Hydraulické čerpadlo                                                                                                              8 tis .EUR
Technológia pre ATS č. 2 , č. 3 Pšurnovice                                                                           82 tis .EUR
Pútač- označenie sídla spoločnosti Žilina                                                                                8 tis. EUR
Technológia pre ČSOV Podvysoká Centrum                                                                        47 tis. EUR
Technológia pre ČSOV Olešná Rovňany 1                                                                           41 tis. EUR
Technológia pre ČSOV Olešná U Bytčánkov                                                                       39 tis. EUR
Technológia pre ČSOV Olešná Rovňany 2                                                                           41 tis. EUR
Technológia pre ČSOV Raková U Skákalov                                                                        40 tis. EUR

SPOLU                                                                                                                              561 tis. EUR

Investičná angažovanosť:
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Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu za rok 2020

*  Čistý obrat  23 523 035

**  Výnosy z hospodárskej činnosti  29 120 351

II.  Tržby z predaja vlastných výrobkov  23 231 769 

III.  Tržby z predaja služieb  291 265

V.  Aktivácia  265 258

VI.   Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 14  624

VII.  Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  5 317 435

**  Náklady na hospodársku činnosť  28 788 056

B.  Spotreba materiálu, energie, ostatných dodávok  3 185 505

D.   Služby  3 591 531

E.   Osobné náklady  9 137 091 

F.   Dane a poplatky  1 359 249

G.  Odpisy a opravné položky  11 343 990

H.  Zostatková cena predaného dlhodobého majetku  4 586

I.  Opravné položky k pohľadávkam  17 939

J.  Ostatné náklady na hospodársku činnosť  148 165

***  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti  332 295

*  Pridaná hodnota  17 011 256

**  Výnosy z finančnej činnosti  1 083

XI.  Výnosové úroky  1 072 

XII.  Kurzové zisky  11

**  Náklady na finančnú činnosť  692 666

N.  Nákladové úroky  647 618

O.  Kurzové straty  93

Q.  Ostatné náklady na finančnú činnosť  44 955

***  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  -691 583

****  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením   - 359 288

****  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení  -847 459

v EUR

 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 2020

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

240 125 188

69 568 896

57 312 957

0

0

8 907 659

2 225 581

0

1 970 158

-847 459

48 089 610

2 305 192

847 991

29 010 121

12 438 647

266 661

3 220 998

122 466 682

446 358 614

432 732 145

858 554

431 873 591

0

11 140 417

389 050

0

2 850 058

2 076 009

5 825 300

2 486 052

206 233 426

206 138 768

582 151

205 556 617

0

94 658

4 574

0

90 084

240 125 188

226 593 377

276 403

226 316 974

0

11 045 759

384 476

0

2 759 974

2 076 009

5 825 300

2 486 052

Brutto Korekcia Netto



Vývoj majetku spoločnosti (tis. EUR) * - syntetický účet                                                                                                                                       

01300 Softvér+ 014* Oceniteľné práva 707 189 -38 151 858 276 22,03

041* Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 0 187 -187 0 0 0 0,00

021* Budovy, haly, stavby 316 106 4 337 -265 4 072 320  178 152 028 1,35

022* Stroje, prístroje, zariadenia 37 716 561 -452 109 37 825 4 257 1,48

02210 Dopravné prostriedky 4 349 233 -86 147 4 496 984 5,18

02220 Inventár 84 0 0 0 84 0 0,00

02230 Drobný majetok + 029 * Ostatný DHM 225 0 -19 -19 206 0 0,00

031* Pozemky 2 503 6 -3 3 2 506 2 506 0,24

042* Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 44 294 27 425 -5 140 22 285 66 579 66 542 41,19

405 984 32 938 -6 190 26 748 432 732 226 593

Nadobúdacia
hodnota
k 1.1.2020

Prírastky Úbytky Spolu
Nadobúdacia
hodnota
k 31.12.2020

Zostatková
 hodnota 
k 31.12.2020

Investičná
angažovanosť
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Významné udalosti po roku 2020,  strategické zámery a ciele
V súvislosti s pandémiou šírenia koronavírusu COVID -19 počas roka 2020 sa skomplikovala situácia 
fungovania spoločnosti, ktorej následky je aktuálne ťažko predvídať. Je však zrejmé, že priamo ovplyvní 
budúci chod spoločnosti. Z dôvodu pozastavenia prevádzky rozhodujúcich odberateľov (napr. KIA Žilina) 
a následne ostatných odberateľov je predpoklad poklesu tržieb za dodávku vody, odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd. Súčasne predpokladáme aj pokles tržieb za služby.  
Stabilizácia v ekonomickej a finančnej oblasti trhu bude mať významný vplyv na plnenie strategických 
zámerov spoločnosti. 

Zlepšenie úrovne a kvality života obyvateľstva predpokladá spoločnosť zabezpečovať napojením 
odberateľov na VV a VK v jednotlivých obciach regiónov, kde boli ukončené projekty verejnej kanalizácie.
Zabezpečenie dostatku finančných zdrojov na financovanie realizácie projektu spolufinancovaného 
z prostriedkov EÚ: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Význam kvalitných ľudských zdrojov pre potencionálny rast spoločnosti je dôležitým faktorom, preto 
spoločnosť bude podporovať rozvoj vzdelávania zamestnancov.

Spoločnosť v roku 2020 zabezpečovala pre svojich zamestnancov plánované odborné školenia, s cieľom 
zvýšiť ich odbornosť pre  poskytovanie všetkých služieb zákazníkom. Túto činnosť bude vedenie spoločnosti 
podporovať aj v budúcom období.

Dlhodobou víziou spoločnosti je profilácia flexibilnej, zákaznícky orientovanej spoločnosti, ktorá koná 
transparentne a efektívne v súlade so záujmami svojich zákazníkov a akcionárov.

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

V roku 2020 spoločnosť nevynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

V budúcom období spoločnosť predpokladá nepretržité zachovanie svojej činnosti pri zachovaní stavu 
zamestnanosti.

Strategické zámery spoločnosti sú ovplyvňované vonkajšími a  vnútornými trendmi v  ekonomickom 
a  právnom prostredí SR ako členského štátu Európskej únie, ktorá významne podporuje aj rozvoj 
vodárenského sektoru pre programové obdobie 2014-2020.

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.

 Na strategické ciele spoločnosti majú priamy dopad ekonomické a právne zmeny nielen v SR ale tiež 
v Európskej legislatíve, ktorou sa riadia členské štáty Európskej únie, ktorá podporuje rozvoj vodárenského 
sektoru v programovom období 2014-2020.

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:

- vytváraním podmienok pre obyvateľstvo s  ohľadom na možnosti pre napojenie na verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu, čím sa znižuje znečistenie životného prostredia vypúšťaním znečistených odpadových vôd

- zvozom a čistením odpadových vôd z lokalít, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu
- zvozom a likvidáciou produkovaných nebezpečných odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve
- dôsledným využívaním zabudovanej technológie na rekonštruovaných ČOV znižuje zvyškové znečistenie 

vypúšťaných vyčistených odpadových vôd do recipientov, čím sa podieľa na zlepšovaní kvality 
povrchových tokov

- separovaním recyklovateľných odpadov, čím spoločnosť znižuje produkciu komunálnych odpadov
- zberom a likvidáciou nebezpečných odpadov, ktorých používanie je potrebné pre chod spoločnosti 
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