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VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

VÍZIA:
Chceme byť najlepší vo svojom segmente podnikania na Slovensku.

STRATEGICKÝ ZÁMER A POSLANIE:
Svojou podnikateľskou činnosťou a kvalitnými službami chceme uspokojovať našich zákazníkov,
dosahovať primeraný zisk, rozvoj spoločnosti - regiónu a zároveň chrániť životné prostredie.
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zväzom. V roku 2017 sme valorizovali platy v priemere o 2%.
Taktiež sme nad rámec dohody vyplatili našim zamestnancom
koncoročnú bonusovú odmenu vo výške 500 EUR. Celkovo tak
TAVOS preinvestoval viac ako štvrť milióna EUR do vylepšenia
ekonomickej situácie svojich zamestnancov.
Počas minulého roka sme spravovali majetok akcionárov zodpovedne, v zmysle prevádzkových štandardov a zároveň v
zhode s certifikáciou STN EN ISO 9001:2009, EN ISO 9001:2008 a
ku koncu roka už aj podľa nových noriem STN EN ISO 9001:2016,
EN ISO 9001:2015. Dôraz bol taktiež kladený na plnenie legislatívnych nariadení v oblasti environmentu a ekológie.

Vážení akcionári, štatutári, kolegovia, partneri,
dovoľte, aby som Vás úvodom stručne informoval o činnosti
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2017.
Zmenou parametrov cenotvorby a prechodom na dvojzložkovú
cenu k 01.01.2017 v zmysle nariadení Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO), bol finančno-ekonomický výhľad
začiatkom minulého roka mimoriadne nepriaznivý pre našu
spoločnosť.
* Odhadovaný dopad sa pohyboval na úrovni EBT strata: - 1,5
až -3,5 mil. EUR.
V súvislosti s uvedenou cenovou reguláciou sme urýchlene aktivizovali koncepčné opatrenia.
Prioritne sme sa sústredili na znaleckú činnosť so zámerom prehodnotenia vlastného, ale aj spravovaného majetku, za účelom
znegovania dopadu ÚRSO-m určených regulovaných odpisov.
* Z dôvodu medializácie a následného zásahu vládnych činiteľov
ÚRSO avizovalo návrat k pôvodnej cenotvorbe. Uvedené opatrenie sme už nemuseli realizovať.
Počas minulého roka sme zrealizovali optimalizáciu organizácie
práce za účelom zvýšenia produktivity. Zaviedli sa dôležité
koncepčné prvky plošného finančno-ekonomického kontrolingu
s previazanosťou zodpovednosti na vedúcich zamestnancov.
Rozbehli sa projekty za účelom zvýšenia výnosovej zložky
výkazníctva a samozrejme aj projekty, ktoré znížili alebo v
budúcnosti ešte len znížia alebo vyregulujú neúčelne využívané
finančné prostriedky. Prostredníctvom transparentných,
zverejnených a odsúhlasených zmien v interných pravidlách,
smerniciach, volebných poriadkoch ako aj stanovách sa naša
spoločnosť stala otvorenejšou voči internej a verejnej súťaži.
(Napr.: smernica ohľadom pravidiel a vyčlenenia finančných
zdrojov určených výhradne pre aktivity akcionárov z celkového
investičného plánu).
Tripartitná komunikácia (akcionár-vedenie-zamestnanci) je
okrem zabehnutých komunikačných prostriedkov podporovaná aj formou firemného časopisu „Vodárenský bulletin“.
Podarilo sa nám naakumulovať dostatok finančných prostriedkov a uzavrieť dohodu ku kolektívnej zmluve s odborovým

Vyrobili sme 15 972 tis. m3 vody a vyčistili 14 037 tis. m3 splaškovej
vody. Vygenerovali sme a odborne zlikvidovali 3 314,79 ton
prevažne kalového odpadu. Ku koncu roka 2017 sme zásobovali
pitnou vodou 172 449 obyvateľov a odkanalizovaných bolo
140 909 obyvateľov.
Investičný zámer bol zrealizovaný v celkovej hodnote
4 571 499,98 EUR. Za veľmi dôležité považujeme v minulom roku
2017 skolaudovanie a sprevádzkovanie modernej čistiarne odpadových vôd v obci Krakovany, ktorá spĺňa kvalitatívno-technologickú úroveň európskeho formátu a kde sme preinvestovali
celkovo 4 335 118,89 EUR.
Všetky procesné a systémové opatrenia sme realizovali s plným
rešpektovaním poskytovania čo najlepších možných služieb pre
našich zákazníkov a akcionárov. Počas Medzinárodného dňa
vody je už samozrejmosťou, že poskytujeme bezplatné certifikované laboratórne posudky na dusičnany z odobraných
vzoriek od obyvateľov. Našou snahou je neustále zvyšovať
firemnú „rodinnú“ kultúru a tým vylepšovať transparentnosť a
zákaznícku ústretovosť. Taktiež máme silnú zásadu vylepšovať
sociálnu a ekonomickú situáciu našich zamestnancov a spolu
s nimi napĺňať ciele akcionárov. Sme radi, že sa nám podarilo
splniť všetky spomínané ciele a pre akcionárov dosiahnuť
nadštandardný výsledok hospodárenia (EAT 743 tisíc EUR)
a zároveň naakumulovať dostatočnú finančnú rezervu pre
budúce obdobia.
Na záver sa mi dovoľte srdečne poďakovať všetkým, ktorí podporovali a pomáhali našej spoločnosti dosiahnuť pozitívny výsledok počas minulého roka. Verím, že aj v roku 2018 sa nám vďaka
vzájomnej a ústretovej spolupráci podarí splniť stanovené ciele
a tým prispieť k lepšej kvalite života regionálneho obyvateľstva.




Ing. Radovan Foltinský
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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Základné údaje o emitentovi

Obchodná spoločnosť:		

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:				

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO:				

36 252 484

DIČ:				

SK 2020172264

Bankové ústavy:		

Tatra banka, a.s., ČSOB, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s.

Dátum založenia:

07. 01. 2003

Zápis v obchodnom registri: oddiel SA, vložka číslo 10263/T, Okresný súd Trnava
Založenie spoločnosti: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená rozhodnutím Fondu národného majetku
Slovenskej republiky v podobe „Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií“
spísanej vo forme notárskej zápisnice zn. N 867/2002, NZ 861/2002 dňa 02.12.2002. Fond národného majetku SR vydal dané rozhodnutie (zakladateľskú listinu) na základe § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 10 ods. 6 zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 o privatizácii podniku
Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Rozsah
prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou bol určený privatizačným
projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276.
Predmet podnikania:
• zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti,
• odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
V súvislosti so základným predmetom podnikania:
• prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd,
• zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií,
• realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti,
• zabezpečovať geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, dopravu, prevádzku
mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu (všetko pre vlastnú potrebu),
ďalej sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v rozsahu voľnej živnosti, kúpu tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, kúpu tovaru na účely jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
• zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov,
• poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***,
• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
• vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV,
• poskytovanie služieb za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácií a pri prevádzkovaní
vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb,
• obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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Údaje o vydaných cenných papieroch k 31.12.2017

Základné imanie spoločnosti je 51 883 603,70 EUR (slovom: päťdesiaťjedenmiliónov osemstoosemdesiattritisíc
šesťstotri EUR sedemdesiat centov). Je rozdelené na 1 563 230 akcií, všetky v menovitej hodnote 33,19 EUR (slovom:
tridsaťtri EUR devätnásť centov).
Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie.
druh akcií:			

kmeňové

forma akcií:			

na meno

podoba akcií: 			

zaknihované

počet akcií:			

1 563 230 kusov

menovitá hodnota akcie:

33,19 EUR

celkový objem emisie:		

51 883 603,70 EUR

			

SK 1110004456

				

SK 1110014844

ISIN:

Akcie spoločnosti nie sú voľne obchodovateľné, neprevádzajú sa ani zmenou registrácie majiteľa cenného papiera,
vedú sa v zákonom stanovenej evidencii podľa zákona o cenných papieroch. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú
osobu, než akcionára spoločnosti, iba so súhlasom spoločnosti.

A.3

Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo by ho mohli ovládať

Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vlastní celkom 98 akcionárov. Sú to výlučne obce okresov Trnava, Piešťany,
Hlohovec (okrem samotného mesta Hlohovec), Galanta a Nové Mesto nad Váhom.
Spoločnosti do 31.12.2017 neboli známe osoby, ktoré samotne alebo na základe uzavretej dohody disponujú takým
podielom na hlasovacích právach, ktorý by im umožňoval ovládať spoločnosť.
Majitelia s viac ako 5% akcií spoločnosti (k 31.12.2017):
Mesto Trnava

IČO:  00313114

29,68%

Mesto Piešťany IČO:  00612031

14,22%

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., neuzavrela žiadnu ovládaciu zmluvu, ani ako osoba ovládaná ani ako osoba
ovládajúca.

A.4

Popis štruktúry koncernu

Emitent nie je súčasťou žiadneho koncernu.
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Práva akcionárov a ostatné skutočnosti

Akcionár:
1.

má právo na podiel na zisku spoločnosti, ak valné zhromaždenie o rozdelení rozhodne; podiel sa určuje pomerom
menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote všetkých akcií,

2.

má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, t. j. zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia akcionárov a na
ňom hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie,

3.

má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie
peňažnými vkladmi, za podmienok určených stanovami a právnymi predpismi.

Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov, ktoré určí tiež spôsob a miesto výplaty dividendy.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. nevydala žiadne cenné papiere, ktoré oprávňujú k uplatneniu práva na výmenu za iné
účastnícke cenné papiere, alebo na prednostný úpis iných účastníckych cenných papierov. K akciám Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. nie sú pripojené žiadne kupóny.
Podmienky pre zmenu výšky základného imania a práv vyplývajúcich z jednotlivých druhov akcií v stanovách Trnavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. nie sú prísnejšie ako podmienky stanovené zákonom. V roku 2017 žiadna osoba neurobila
ponuku na prevzatie akcií spoločnosti.
Spoločnosť v rokoch 2016 ani v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely a ani nevlastní
organizačnú zložku v zahraničí.

Kmeňové akcie na majiteľa

1 563 230
kusov akcií

Medzi obcami sú umiestnené kmeňové

51 883 603,70 €

akcie na majiteľa, ich celkový počet je

celková menovitá

1 563 230 kusov, čo predstavuje celkovú

hodnota akcií

menovitú hodnotu 51 883 603,70 EUR.
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Hlavný predmet podnikania spoločnosti

Hlavný predmet podnikania spoločnosti je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších
spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v rámci územnej pôsobnosti spoločnosti a odvádzanie
a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v rámci územnej pôsobnosti.
Spoločnosť vykonáva svoju činnosť hlavne na území okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta a Nové mesto nad
Váhom.
Žiadne nové významné podnikanie ani výrobky spoločnosť nevykonáva.

B.2

Výnosy hlavných a finančných činností za rok 2017

Výnosy z činností pôsobenia spoločnosti:

Výnosy hlavných a finančných činností

Rok 2017 v tis. EUR

Tržby za vodné

7 313

Tržby za stočné

10 876

Tržby z laboratórnych činností

32

Úhrady za nadlimitné znečistenie

367

Stavebno - montážna činnosť

115

Tržby z dopravy

16

Výnosy z ostatných činností

1 871

Finančné výnosy

1

Celkom:

20 591

Štruktúra výnosov 2017:

Tržby z dopravy

0,08%

Tržby z laboratórnych činností

0,16%

Stavebno-montážna činnosť

0,56%

Úhrady za nadlimitné znečistenie

1,78%

Výnosy z ostatných činností

9,09%

Tržby za vodné

35,52%

Tržby za stočné

52,82%
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Súhrnný popis neobežného majetku vlastneného emitentom

Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti a pozemky v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré majú priamu súvislosť s hlavným
predmetom podnikania. Jedná sa o majetok zapísaný v katastri nehnuteľností (t. j. administratívne budovy, prevádzkové
budovy, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd a iné) v účtovnej zostatkovej hodnote 93 358 tis. EUR a ďalej o pozemky
v účtovnej zostatkovej hodnote 3 122 tis. EUR.
Štruktúra neobežného majetku (bez obstarávaného dlhodobého majetku) k 31.12.2017 - zostatková cena:

B.4

Údaje o závislosti emitenta na patentoch, alebo na licenciách

Inventár - drobný majetok

0,02%

Vecné bremeno

0,01%

Nehmotný majetok

0,06%

Dopravné prostriedky - drobný majetok

0,31%

Stroje, prístroje a zariadenia - drobný majetok

0,40%

Dopravné prostriedky

1,33%

Pozemky

3,03%

Stroje, prístroje a zariadenia

4,36%

Budovy a stavby

90,48%

Spoločnosť nie je vo svojej podnikateľskej činnosti závislá na patentoch, licenciách, obchodných alebo finančných zmluvách
alebo nových výrobných procesoch.

B.5

Údaje o súdnych sporoch, konkurzných a exekučných
konaniach

Oddelenie právne, archívu a registratúry Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. evidovalo v roku 2017 súdne spory vedené
proti spoločnosti (pasívne) z predchádzajúcich rokov, ktoré neboli k 31.12.2017 ukončené.
Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. v roku 2017 zastupovali v súdnych konaniach vedených proti spoločnosti dve externé
advokátske kancelárie: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o. a Michal Mrva-advokátska kancelária s.r.o.
Najvýznamnejšími neukončenými pasívnymi súdnymi spormi sú konania, v ktorých spoločnosť zastupuje Advokátska
kancelária Mišík, s.r.o., ktoré prebiehajú na:
•

Krajskom súde v Bratislave č.k. 29Cb56/02 vo veci navrhovateľa TULLA ENTERPRICES LTD., (predtým CROSSING BORDES CONSULTANCY LIMITES), 4 th Floor Lawford House, Albert Place London N3 1RL, UK proti odporcom 1/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. a 3/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o
400 000 000 Sk s prísl. zo zmeniek. Celkový predmet sporu: o zaplatenie 13 277 567 EUR s prísl. (zmenková pokuta vo
výške 44 258 EUR, úrok z omeškania vo výške 6% z dlžnej sumy od 11.02.2001 do zaplatenia. Voči Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. je uplatnený nárok vo výške 1 991 635,13 EUR s príslušenstvom.

•

Okresnom súde Bratislava V, spis zn. 3CbZm 309/2015-854 vo veci zmenkového platobného rozkazu vydaného na návrh BRNO TRUST,
a.s. proti odporcom 1/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. a 3/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pričom voči Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je uplatnený nárok vo
výške 1 991 635,13 EUR so 6 % ročným úrokom od 11.02.2001 do zaplatenia, trovy protestu 239,89 EUR a zmenková
odmena 12 724,34 EUR.

Podľa vyjadrenia Advokátskej kancelárie Mišík, s.r.o. v konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave č. k. 29Cb56/02 vo
veci navrhovateľa TULLA ENTERPRICES LTD., (predtým CROSSING BORDES CONSULTANCY LIMITES), 4 th Floor Lawford
House, Albert Place London N3 1RL, UK proti odporcom 1/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. a 3/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. o 400 000 000 Sk s prísl. zo zmeniek, zatiaľ nebolo
meritórne rozhodnuté. Spis sa nachádza na NS SR z dôvodu odvolania spoločnosti BRNO TRUST a.s., proti zamietnutiu jej
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návrhu na vstup do konania v pozícii vedľajšieho účastníka konania. V tomto spore Advokátska kancelária Mišík s.r.o. predpokladá úspech Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s.
V súdnom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava V, spis zn. 3CbZm 309/2015-854 vo veci zmenkového platobného
rozkazu vydaného na návrh BRNO TRUST, a.s proti odporcom 1/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 2/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. a 3/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., podľa vyjadrenia právneho zástupcu nedošlo
voči Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. k právoplatnému rozhodnutiu. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava V, bol
platobný rozkaz zo dňa 13.03.2015 zrušený v celom rozsahu. Žalobca však podal odvolanie, o ktorom Krajský súd doposiaľ
nerozhodol. V tomto spore právny zástupca predpokladá úspech až 98 %.
Ďalšími významnými pasívnymi súdnymi spormi vedenými proti spoločnosti sú tri súdne spory o náhradu nemajetkovej
ujmy za obmedzenie hospodárenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, v ktorých Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. zastupuje Michal Mrva – advokátska kancelária, s.r.o., pred:
•

Krajským súdom Trnava, spis. zn. 26Co/68/2017 o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 503 341,36 EUR s prísl., žalobca GENERIX a.s.

•

Krajským súdom Trnava, spis. zn. 10Co/334/2017 o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 257 788 EUR s prísl., žalobca GENERIX a.s.

•

Okresným súdom Piešťany, spis. zn. 4Cb/35/2009 o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 70 000 EUR s prísl., žalobca Šlachtiteľská stanica
Horná Streda, a.s.

V konaní pred Krajským súdom v Trnave spis. zn. 26Co/68/2017 o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 503 341,36 EUR
s príslušenstvom, bude súd rozhodovať o odvolaní žalobcu, proti rozhodnutiu Okresného súdu v Piešťanoch, zo dňa
14.11.2016, ktorým bol uplatnený nárok žalobcom v celom rozsahu zamietnutý.
V konaní pred Krajským súdom Trnava, spis. zn. 10Co/334/2017 o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 257 788 EUR,
súd bude rozhodovať o odvolaní žalobcu voči výroku o náhrade trov konania. V spore vedenom pred Okresným súdom v
Piešťanoch, žalobca vzal svoj návrh v celom rozsahu späť.
V spore pred Okresným súdom Piešťany, spis. zn. 4Cb/35/2009 o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 70 000 EUR s prísl.
súd rozhodol v prospech Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., odporca sa však odvolal, ale vzhľadom na doterajšie
rozhodnutia, je predpoklad, že spoločnosť bude úspešná.
Ďalším pasívnym sporom je žaloba podaná:
•

Okresnému súdu v Piešťanoch, spis. zn. 4Cb/101/2016 o určenie neplatnosti uznesenia MVZ spoločnosti, žalobcovia mesto Piešťany,
mesto Vrbové, obec Madunice

Na oddelení právnom, archívu a registratúry sú evidované nasledovné spisy pasívnych sporov:
•

Grant Thornton advisory s.r.o. – ukončené 06.03.2017 dohodou,

•

Jozef Šintál – o náhradu škody, prizvaná ako účastník konania poisťovňa KOOPERATÍVA,

•

Igor Gašparovič - o náhradu škody, prizvaná ako účastník konania poisťovňa KOOPERATÍVA,

•

ALLIANZ – žalobca vzal žalobu späť,

•

Mesto Trnava – konanie prerušené na neurčito,

•

Bruno Musil – o nahradenie prejavu vôle,

•

Anna Kusá – vydanie pozemkov,

•

Patrik Lopour – zaplatenie náhrady na obmedzenie užívania,

•

Supreme communication, s.r.o. – o zaplatenie 2 976 EUR – konanie zatiaľ neprebehlo,

•

Hamala Kluch Víglaský s.r.o. – advokátska kancelária o zaplatenie 61 104 EUR s príslušenstvom.

Naša spoločnosť evidovala k 31.12.2017 pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 1 304 093 EUR. V uvedenej čiastke sú
pohľadávky aj z predchádzajúcich rokov, na ktoré bol dohodnutý splátkový kalendár, ktoré sú uplatnené súdnou cestou,
resp. vymáhané súdnym exekútorom, prihlásené do konkurzného či dedičského konania.
Najvyššia pohľadávka je voči Fakultnej Nemocnici Trnava, ktorá je k 31.12.2017 vo výške 444 165,39 EUR.
Významnou pohľadávkou je aj pohľadávka Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. voči spol. GENERIX, a.s. vo výške 114
292,95 EUR, ktorá je uplatnená pred Okresným súdom Bratislava II, pod sp. zn. 42Cb/73/2011.
V roku 2017 bolo podaných 57 žalôb o zaplatenie spolu 20 369,55 EUR za vodné, stočné, zrážkové vody a za prevedené
práce.
Spolu bolo dohodnutých 50 splátkových kalendárov.
V jednom prípade bola uložená zmluvná pokuta za nedovolené pripojenie sa na verejný vodovod.

B.6

Číselné údaje o hlavných investíciách

Prírastky investícií (vrátane nedokončených investícií) v roku 2017 členené na investície podľa zdroja financovania  
(v tis. EUR):
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Hlavné investície z hľadiska objemu v roku 2017 (v tis. EUR) nad 100 tis. EUR:
Oblasti realizovaných investícií v roku 2017:
Údaje o hlavných plánovaných investíciách v roku 2018
V roku 2018 v oblasti celkových investičných výdajov (vlastné zdroje) spoločnosť plánuje realizovať nižšie uvedené
významné investície (nad 100 tis. EUR):
Oblasti plánovaných investícií v roku 2018:

Názov investície

Rok 2017

Spôsob financovania

4 482

vlastné zdroje

117

vlastné zdroje

10

vlastné zdroje

4 609

vlastné zdroje

Stavebné investície a pozemky
Samostatne hnuteľné veci
Nehmotný majetok
Celkom:

Názov stavby a popis

Prestavané

Spôsob financovania

2 686

vlastné zdroje

ČOV Trnava - Intenzifikácia odvodňovania kalu

394

vlastné zdroje

ČOV Trnava - vstupná čerpacia stanica

308

vlastné zdroje

Rozšírenie vodovodu v obci Banka - ul. Bananská, Topoľčianska,
Podhorská

154

vlastné zdroje

Rekonštrukcie elektroinštalácií

125

vlastné zdroje

Dobudovanie kanalizácie Kátlovce

123

vlastné zdroje

Nákup strojnotechnologických zariadení

117

vlastné zdroje

ČOV Trnava - Rekonštrukcia vyhnív. nádrží

115

vlastné zdroje

Vodárenský a kanalizačný dispečing

105

vlastné zdroje

Bohdanovce nad Trnavou - Kanalizácia 4. etapa

104

vlastné zdroje

Rekonštrukcia ČOV Krakovany

ČOV

77%

Vodovody

8%

Ostatné

8%

Kanalizácie

7%
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Informácie o vývoji nových výrobkov

V činnosti spoločnosti sa neobjavili od založenia a vzniku spoločnosti nové výrobky alebo výrobné postupy, ktoré by
boli hospodársky významné. Spoločnosť nevykonáva výskum ani vývoj nových výrobkov.

Investičné výdaje
v tis. EUR

Druh investície
Nákup strojnotechnologických zariadení

1 810

Hydrogeologické posudky na všetky využívané vodné zdroje v správe a
prevádzke TAVOS, a.s. (69 VZ)

490

Vstupná čerpacia stanica – ČOV Zeleneč

421

Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice III. Etapa

260

ČOV Trnava - nitrifikačné nádrže

210

Dobudovanie vetiev verej. vodovodu v obci Cífer 3.stavba, 4.stavba

200

Dobudovanie vetiev verejného vodovodu A1 + ČS1, Vetva A8, A8 - 1, Vetva A4 1 v obci Suchá nad Parnou

200

GIS + PTIS, Vodárenský a kanalizačný dispečing

160

Rekonštrukcia KPS Hoste, Hlavná

150

ČOV Trnava - Intenzifikácia odvodňovania kalu

150

Rekonštrukcia vodovodu na ulici Halenárska a Hollého, Trnava

147

Rekonštrukcie odľahčovacích komôr

110

Rekonštrukcia vyhnívacích nádrží – ČOV Zeleneč

100

Ostatné

42%

Vodovody

30%

ČOV

19%

Kanalizácie

B.8

9%

Informácia o prerušení podnikania

V podnikaní spoločnosti nedošlo v priebehu roka k žiadnemu prerušeniu, ktoré by malo alebo mohlo mať významný
vplyv na jej finančnú situáciu.
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Priemerný počet zamestnancov, veková štruktúra, úroveň
kvalifikácie

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2017:

Ženy
Veková
hranica

abs.

%

Muži
Ø vek

abs.

%

Celkom
Ø vek

abs.

%

Ø vek

0-17
18-25

1

0,32%

23.00

11

3,56%

23.18

12

3,88%

23.17

26-30

8

2,59%

29.75

10

3,24%

28.30

18

5,83%

28.71

31-35

7

2,27%

32.71

12

3,88%

32.75

19

6,15%

32.74

36-40

11

3,56%

37.45

17

5,50%

37.44

28

9,06%

37.44

41-45

7

2,27%

43.29

29

9,39%

43.10

36

11,65%

43.14

46-50

14

4,53%

47.92

38

12,30%

48.53

52

16,83%

48.37

51-55

9

2,91%

52.78

46

14,89%

53.20

55

17,80%

53.13

56-59

10

3,24%

57.50

49

15,86%

57.37

59

19,09%

57.39

nad 60

5

1,62%

62.80

25

8,09%

62.60

30

9,71%

62.63

Celkom

72

23,30%

45.87

237

76,70%

48.50

309

100,00%

47.92

Údaje za rok 2017

počet zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2017

309

z toho
oblasť vodovodov (útvar výroby vody a útvar distribúcie vody)

107

oblasť kanalizácií (útvar odvádzania a čistenia odpadových vôd

96

oddelenie dopravy

13

chemicko-laboratórna činnosť

13

správa

80

Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie:

Stupeň vzdelania

počet

% zastúpenie

15

4,85%

141

45,63%

4

1,29%

Úplné stredné odborné vzdelanie SOU - maturita

31

10,03%

Úplné stredné všeobecné vzdelanie - gymnázium

5

1,62%

50

16,18%

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

9

2,92%

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

52

16,83%

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

2

0,65%

309

100,00%

Ukončené základné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie - SOU
Stredné vzdelanie - bez maturity

Úplné stredné odborné vzdelanie - maturita

Zamestnanci celkom

17

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

B.10

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch do 31.12.2017

Predstavenstvo
Zastúpenie členov predstavenstva k 31.12.2017 bolo nasledovné:
Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva		

Vykonávané zamestnanie: generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Vladimír Púčik, podpredseda predstavenstva		

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Ružindol

Pavel Nižnánsky, člen predstavenstva			

Vykonávané zamestnanie: riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti

Mgr. Július Zemko, člen predstavenstva

		

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Špačince

Ivan Šiška, člen predstavenstva 			

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Borovce

Bc. Karol Zachar, člen predstavenstva			

Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dechtice

Dozorná rada					
Zastúpenie členov Dozornej rady k 31.12.2017 bolo nasledovné:
JUDr. Peter Bročka, LL.M., predseda dozornej rady * Vykonávané zamestnanie: primátor mesta Trnava
Rudolf Baroš, člen dozornej rady				Vykonávané zamestnanie: starosta obce Zavar
Pavol Johanes, člen dozornej rady				Vykonávané zamestnanie: starosta obce Kátlovce
Mgr. Maroš Sagan, PhD., člen dozornej rady		 Vykonávané zamestnanie: starosta obce Cífer
Ing. Jaroslav Kráľovič, člen dozornej rady 		Vykonávané zamestnanie: starosta obce Hrnčiarovce na Parnou
Mgr. Eva Kukučková, člen dozornej rady 		Vykonávané zamestnanie: starosta obce Horné Otrokovce
JUDr. Gabriela Nagyová, člen dozornej rady		 Vykonávané zamestnanie: právnička spoločnosti
Juraj Kabát, člen dozornej rady				Vykonávané zamestnanie: vedúci útvaru
Ing. Miroslava Horváthová, člen dozornej rady		

Vykonávané zamestnanie: oddelenie zákaznických služieb

							(ukončenie pracovného pomeru k 31.3.2017)
* zvolený za predsedu Dozornej rady na základe uznesenia č.: 26/M/2016/DR zo dňa 25.5.2016. Do dňa vypracovania tejto výročnej
správy nebola zmena funkcie zapísaná do obchodného registra.

B.11

Peňažné a naturálne príjmy a tantiémy

Členovia Predstavenstva (okrem tých, ktorí vykonávajú funkciu starostu obce, pričom táto informácia sa uvádza aj v
poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2017 na strane 82 tejto výročnej správy) prijali v roku 2017 od Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., v súlade s internými predpismi spoločnosti, peňažné príjmy vo výške 30 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli
poskytnuté, tantiémy za rok 2017 budú poskytnuté v roku 2018 vo výške navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a schválenej Valným zhromaždením.
Členovia Dozornej rady (okrem tých, ktorí vykonávajú funkcie primátorov a starostov miest a obcí, pričom táto informácia sa uvádza aj v poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2017 na strane 82 tejto výročnej správy) prijali v roku 2017 od
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v súlade s internými predpismi spoločnosti, peňažné príjmy vo výške 18 tis. EUR.
Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2017 budú poskytnuté v roku 2018 vo výške navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a schválenej Valným zhromaždením.
Aktuálne vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ, technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ, obchodný riaditeľ a
riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti.
Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžičky a
nemajú voči spoločnosti žiadne záväzky. Spoločnosť im neposkytla žiadne záruky a iné zaistenia či plnenia. Medzi Trnavskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., členmi orgánov a vedúcimi zamestnancami spoločnosti (okrem miezd za výkon povolania)
nie sú žiadne iné peňažité vzťahy, ako tu uvedené.

B.12

Počet akcií spoločnosti v majetku členov orgánov a vedúcich
zamestnancov emitenta

Členovia Predstavenstva nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Členovia Dozornej
rady nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vedúci zamestnanci nemajú vo svojom
majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s.
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Údaje o finančnej situácii emitenta
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Výsledok hospodárenia pripadajúci na 1 akciu
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Prehľad o stave vlastného imania v rokoch 2015 až 2017 (v tis. EUR)

Rok 2017
Základné imanie zapísané v obchodnom registri sa v hodnotenom roku nezmenilo oproti roku predchádzajúcemu a jeho
výška je 51 883 604 EUR.

C.2

Výsledok hospodárenia pripadajúci na 1 akciu

Rok

2015

2016

2017

51 884

51 884

51 884

Kapitálové fondy (emisné ážio)

8 215

8 215

8 215

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

3 136

3 136

3 136

736

766

773

3 821

4 040

4 054

Nerozdelený zisk minulých rokov

0

0

0

Neuhradená strata z minulých rokov

0

0

0

299

76

743

68 091

68 117

68 805

Počet akcií

1 563 230

1 563 230

1 563 230

Vlastné imanie na 1 ks akcie

43,56 EUR

43,57 EUR

44,01 EUR

Základné imanie zapísané

Zákonný rezervný fond
Štatutárne fondy (fond rozvoja)

Výsledok hospodárenia po zdanení
Vlastné imanie celkom

V pripojenej tabuľke je uvedený výsledok hospodárenia (+ zisk / - strata) po zdanení z bežnej činnosti emitenta na 1 kus
akcie v hodnotenom období.

C.3

Dividendy na akciu za účtovné obdobie

Rok
zisk/strata na akciu (EUR)

2016

2017

+0,049

+0,475

Po zaúčtovaní odloženej dane a splatnej dane (daňová licencia a zrážková daň z kladných úrokov) spoločnosť vykázala kladný výsledok hospodárenia po zdanení: zisk vo výške 743 294 EUR. Na základe tejto skutočnosti je možné realizovať valným
zhromaždením schvaľovanie o vyplatení dividend za rok 2017. Za rok 2016 neboli vyplatené žiadne dividendy.

C.4

Obchodné spoločnosti, v ktorých emitent vlastní priamo alebo
nepriamo viac ako 10 % základného imania

Nie sú také.

C.5

Údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v roku 2018

V roku 2018 spoločnosť plánuje výnosy celkom v sume 20 466 tis. EUR, objem nákladov celkom 19 956 tis. EUR. Výsledok
hospodárenia pred zdanením je plánovaný v hodnote 510 tis. EUR. Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej
právnickej ani fyzickej osobe a nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie
účtovnej závierky

Táto výročná správa bola spracovaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a nemožno ju
chápať ako ponuku k nákupu či predaju akcií Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Všetky výhľady a údaje týkajúce sa budúcej činnosti alebo výsledkov budúcej hospodárskej situácie alebo postavenia trhu,
ktoré sú zaradené do tejto výročnej správy, nemožno považovať za záväzné vyhlásenia.
Všetky dokumenty a materiály uvádzané vo výročnej správe sú k nahliadnutiu v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
Priemyselná 10, Piešťany v pracovných dňoch od 8. do 12. hodiny.
Údaje uvádzané vo výročnej správe sa vzťahujú k 31.12.2017, ak nie je uvedené inak.

Osoby zodpovedné za výročnú správu:
Ing. Radovan Foltinský
Bytom: Poprad, Hitschova 5022/2, PSČ 058 01
predseda predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Pavel Nižnánsky
Bytom: Trnava, Andreja Hlinku 5, PSČ 917 01
člen predstavenstva
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Čestné vyhlásenia
Ja, Radovan Foltinský vyhlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné
okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako emitenta
registrovaných akcií neboli vynechané.
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
v. r.
Ja, Pavel Nižnánsky vyhlasujem, že údaje uvedené vo výročnej správe zodpovedajú skutočnosti a žiadne podstatné okolnosti,
ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako emitenta registrovaných
akcií neboli vynechané.
Pavel Nižnánsky
člen predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
v. r.

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky:
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zostavenú k 31.12.2017 overovala audítorská spoločnosť:
E.R. Audit, spol. s r.o., Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava.
Licencia SKAU č. 114, Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 11217/B.
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Správa o činnosti Dozornej rady Trnavskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. a stanovisko Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej
účtovnej závierke spoločnosti za rok 2017

Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len Spoločnosť) je v zmysle Obchodného zákonníka najvyšší
kontrolný orgán, ktorý dohliada na výkon činnosti Predstavenstva Spoločnosti a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti
Spoločnosti.
Dozorná rada pravidelne kontroluje a overuje postupy Predstavenstva Spoločnosti týkajúce sa podnikateľskej činnosti
Spoločnosti najmä, či táto činnosť prebieha v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia
Spoločnosti. Na svojich zasadnutiach Dozorná rada prerokovala a posúdila zámery obchodného vedenia Spoločnosti na
budúce obdobie, vývoj stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti.
Predseda Dozornej rady Spoločnosti sa podľa potreby zúčastňuje na zasadnutiach Predstavenstva Spoločnosti.
V roku 2017 sa Dozorná rada Spoločnosti zišla štyri krát. V roku 2018 na svojom prvom zasadnutí v rámci programu Dozorná
rada spoločnosti na návrh Predstavenstva Spoločnosti posúdila:
•

Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017,

•

Návrh na rozdelenie vytvoreného zisku Spoločnosti za rok 2017,

•

Návrh na audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018,

•

Návrh výročnej správy Spoločnosti za rok 2017,

•

Plnenie úloh uložených valným zhromaždením orgánom spoločnosti.

Dozorná rada Spoločnosti po posúdení individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti konštatuje, že Spoločnosť vedie
účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími zaväzujúcimi predpismi.
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti bola na základe „Správy nezávislého audítora“ zo dňa 10.04.2018 overená nezávislou audítorskou spoločnosťou E.R. Audit, spol. s r.o., Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 692 855,
zapísanej v Obchodnom registri súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 11217/B.
Dozorná rada Spoločnosti v nadväznosti na stanovisko nezávislého audítora konštatuje, že účtovná závierka Spoločnosti
vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledok jej
hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
Dozorná rada Spoločnosti preto odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti účtovnú závierku za rok 2017 schváliť.
Odporučenie č. 1:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po preskúmaní individuálnej účtovnej závierky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2017 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. túto závierku
SCHVÁLIŤ.
V súlade s čl. XI, ods. 1 písm. g) bod 3 bol Dozornej rade Spoločnosti predložený na posúdenie „Návrh na rozdelenie vytvoreného zisku Spoločnosti za rok 2017“ v nasledujúcej štruktúre:
Čistý zisk Spoločnosti po zaúčtovaní dane za rok 2017:

743 294 EUR

a) prídel do rezervného fondu

74 329 EUR

b) prídel do sociálneho fondu

60 000 EUR

c) prídel do fondu rozvoja spoločnosti

608 965 EUR

Dozorná rada Spoločnosti na svojom prvom zasadnutí v súlade s čl. XI ods. 1 písm. g) bod 3 a čl. XII ods. 11. písm. d) stanov
Spoločnosti tento návrh riadne a dôsledne posúdila a odporúča valnému zhromaždeniu, aby rozhodlo o rozdelení zisku tak,
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ako je uvedené v návrhu.
Odporučenie č. 2:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po posúdení návrhu na rozdelenie vytvoreného zisku Spoločnosti za
rok 2017 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. S C H V Á L I Ť rozdelenie vytvoreného
zisku Spoločnosti za rok 2017 nasledovne:
Čistý zisk Spoločnosti po zaúčtovaní dane za rok 2017:

743 294 EUR

a) prídel do rezervného fondu

74 329 EUR

b) prídel do sociálneho fondu

60 000 EUR

c) prídel do fondu rozvoja spoločnosti

608 965 EUR

Dozorná rada Spoločnosti posúdila návrh Predstavenstva Spoločnosti na audítora na overenie individuálnej účtovnej
závierky za rok 2018, ktorým navrhuje, aby individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 overila spoločnosť E.R. Audit, spol.
s r.o., Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava., Slovenská republika, IČO 35 692 855, zapísanej v Obchodnom registri súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 11217/B.
Odporúčanie č. 3:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po posúdení návrhu Predstavenstva Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. na audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018 odporúča valnému
zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., aby S C H V Á L I L O Predstavenstvom spoločnosti predložený návrh
na audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018, a to spoločnosť E.R. Audit, spol. s r.o.,
so sídlom Gagarinova 7/b, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 692 855, zapísanej v Obchodnom registri súdu
Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 11217/B.

Dozorná rada Spoločnosti posúdila Výročnú správu Spoločnosti za rok 2017 a na základe čl. VIII, bod 1., písm. i) stanov
Spoločnosti odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti výročnú správu Spoločnosti za rok 2017 prerokovať.
Odporučenie č. 4:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. po preskúmaní Výročnej správy Spoločnosti za rok 2017 odporúča
valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. túto správu P R E R O K O V A Ť .

V súlade s čl. XII ods. 12 stanov Spoločnosti informuje Dozorná rada valné zhromaždenie Spoločnosti o svojich rozhodnutiach,
prijatých podľa čl. XII ods.12 písm. j), a to:
a) o predaji pozemku reg. „C“ parc. č. 142/155 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 106 m2, na ktorom je postavená bytová budova súpisné č. 324 v podiele 3670/21681, bytu č. 2 nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisné č. 324 v podiele 1/1
a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 3670/21681 vzhľadom k celku, v katastrálnom
území obce Sokolovce, za cenu určenú znaleckým posudkom, na základe uznesenia č. 11/1/2017/DR z 03.05.2017. Kúpna
zmluva bola podpísaná dňa 28.09.2017.
b) o schválení predaja prípojok (vodovodných, kanalizačných a požiarnych) pre spoločnosť City - Arena, a.s., so sídlom
Kapitulská 5, 917 01 Trnava, IČO: 46 682 848 za obstarávaciu cenu na základe uznesenia Dozornej rady Spoločnosti č.
23/3/2017/DR z 19.06.2017. K predaju doposiaľ nedošlo.
Plnenie termínovaných uznesení valného zhromaždenia:
Podľa čl. XII ods. 3 písm. a) stanov Spoločnosti Dozorná rada Spoločnosti kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá
zistenia a odporúčania týkajúce sa plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu. Valné zhromaždenie
na svojom riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2017, prijalo uznesenie č. 8/2017, cit.: „RVZ ukladá orgánom
spoločnosti pripraviť do programu valného zhromaždenia v roku 2018 návrh na navýšenie základného imania spoločnosti s
cieľom prevziať do majetku spoločnosti všetky technicky vyhovujúce prevádzkové vodovody a kanalizácie akcionárov, ktorí
o to prejavia záujem a za podmienok určených orgánmi spoločnosti.“
25

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Plnenie: Uznesenie valného zhromaždenia je priebežne plnené. Akcionárom budú relevantné informácie a materiály
predložené na valnom zhromaždení v roku 2018.


JUDr. Peter Bročka, LL. M.



predseda dozornej rady



Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.



v. r.
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Organizačná štruktúra spoločnosti

Na čele spoločnosti stojí generálny riaditeľ, ktorý plní úlohy spoločnosti, ktorými ho poveruje Predstavenstvo spoločnosti
ako kolektívny štatutárny orgán, ktorému je podriadený na základe Organizačného poriadku. V priamej riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sú jednotliví riaditelia úsekov, ktorí spolu s generálnym riaditeľom tvoria vedenie spoločnosti.
Riaditelia úsekov plnia úlohy spoločnosti, ktoré na nich deleguje generálny riaditeľ, riadia, vedú, motivujú, kontrolujú a
hodnotia výkonný manažment spoločnosti. Výkonný manažment spoločnosti je zastúpený vedúcimi jednotlivých útvarov,
príp. oddelení, ktorí sú zodpovední za ich riadenie, ako aj plnenie úloh, ktorými ich poveruje vedenie spoločnosti, najmä v
oblasti výkonu činností tvoriacich predmet činnosti spoločnosti a ostatných súvisiacich činností.
Členenie organizačných jednotiek spoločnosti vytvára predpoklady plnenia úloh spoločnosti vyplývajúce zo stanoveného
predmetu činnosti. Spoločnosť je rozdelená na samostatné organizačné jednotky, ktoré nemajú právnu subjektivitu.
V spoločnosti sú identifikované tieto organizačné jednotky:
•

úseky

•

útvary

•

oddelenia

Úsek je zameraný na komplexné riešenie celého okruhu hlavných činností v danej oblasti. Na čele úseku je riaditeľ úseku.
Úsek sa ďalej delí na útvary, príp. oddelenia.
Útvar zaisťuje ucelený súbor činností v určitej odbornej oblasti. Na čele útvaru je vedúci útvaru.
Oddelenie je odborná organizačná jednotka, ktorá zaisťuje užší rozsah konkrétnych navzájom súvisiacich činností. Na čele
oddelenia môže byť vedúci oddelenia.
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Organizačná štruktúra
Oddelenie právne, archívu a
registratúry (OPAR)
Sekretariát vedenia a
orgánov spoločnosti (SVOS)

Generálny
riaditeľ
(GR)
Oddelenie personalistiky
a miezd (OPM)

Technicko-prevádzkový a
investičný úsek (TPaIÚ)

Obchodný úsek (OÚ)

Úsek strategického riadenia a rozvoja
spoločnosti (ÚSRRS)

Útvar odvádzania a čistenia odpadových vôd (ÚOaČOV)

Oddelenie
zákaznických služieb (OZS)

Útvar verejného obstarávania,
nákupu, zásobovania a skladového
hospodárstva (ÚVONZaSH)

Útvar distribúcie vody (ÚDV)

Oddelenie odpočtov, fakturácie, saldokonta a pohľadávok (OOFSP)

Oddelenie informačných
technológií (OIT)

Skúšobné laboratórium (SL)

Oddelenie účtovníctva,
ekonomických informácií,
cenotvorby a kontrolingu (OÚEICK)

Oddelenie správy výrobného
a nevýrobného majetku
(OSVaNM)

Útvar výroby vody (ÚVV)

Oddelenie manažmentu
kvality a BOZP (OMKaBOZP)

Oddelenie technickoprevádzkových činností (OTPČ)

Oddelenie investícií a
dodávateľských opráv (OIDO)

Oddelenie dispečingu
a GIS (ODGIS)

Oddelenie dopravy (ODo)
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Výroba a distribúcia pitnej vody

Spoločnosť realizovala v roku 2017 zásobovanie pitnou vodou prevádzkovaním 65 zdrojov pitnej vody (studní, vrtov,
prameňov), 55 čerpacích staníc, 35 vodojemov, 4 akumulačných nádrží a 766,360 km vodovodných sietí, a to v okresoch
Trnava, Piešťany a Hlohovec.
Situácia v zásobovaní pitnou vodou bola počas minulého roka stabilizovaná, k dlhodobým odstávkam vody nedochádzalo.
Nedostatok pitnej vody počas letných mesiacov v obciach Koplotovce a Smolenice bol pokrytý dopĺňaním vodojemov cisternovými vozidlami.
Vývoj potreby pitnej vody v záujmovej oblasti pôsobenia našej spoločnosti, je ovplyvňovaný najmä:
•

demografickým vývojom obyvateľstva a úrovňou zásobovanosti,

•

vývojom štruktúry bytového fondu, technickej a občianskej vybavenosti,

•

racionalizačnými opatreniami v záujme šetrenia pitnou vodou pri jej výrobe, doprave a spotrebe,

•

ekonomickou úrovňou rozvoja oblasti a v neposlednom rade

•

výškou ceny vodného.

Dôležitým indikátorom hodnotenia zásobovania, okrem finančných ukazovateľov, sú aj ukazovatele technické, ktoré charakterizujú stav vodovodných sieti, vodárenských objektov, ich poruchovosť a s tým úzko súvisiaci podiel vody nefakturovanej.
Pri dodávke vody spoločnosť splnila všetky povinnosti plynúce zo súčasne platnej legislatívy. V stanovených termínoch
boli spracované podklady pre plnenie ukazovateľov týkajúcich sa vodárenských zdrojov a výroby vody, vyplývajúcich z
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pravidelne boli spracovávané
a príslušným inštitúciám zasielané všetky mesačné hlásenia týkajúce sa výroby vody, jej kvality, čerpania a distribúcie.
V roku 2017 Útvar výroby vody vykonával kontinuálne kontroly využívaných vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem,
realizoval režimové merania hladín podzemnej vody a čerpaného množstva v exploatovaných vrtoch, studniach a indikačných
vrtoch. Zabezpečoval činnosť čerpacích staníc v správe spoločnosti. Zistené závady a nedostatky boli v časovom slede, s
prihliadnutím na finančné možnosti spoločnosti, priebežne odstraňované. Havarijná situácia pri nedostatočnej výdatnosti
vodného zdroja HVK1 pre obec Koplotovce bola riešená celkovou regeneráciou studne. Boli prijaté odporúčané riešenia
na úpravu režimu čerpania tak, aby bola zabezpečená kvalitatívna i kvantitatívna dodávka pitnej vody. Prevystrojenie vrtu
umožňuje čerpanie povoleného odberného množstva 2,0 l/s. Nevyhovujúci stav vodného zdroja Cífer – vrt HVC1 si vyžiadal
okamžité opatrenia v podobe celkovej regenerácie vrtu, jeho odpieskovanie a osadenie nového čerpadla na pitnú vodu.
Vodný zdroj, vrátane objektu vežového vodojemu, bol pripojený na dispečing, čo umožňuje okamžitý pohotovostný zásah.
Útvar distribúcie vody riešil prioritne údržbu a opravy porúch na verejnom vodovode s cieľom znižovať objem strát, ktoré tvoria významnú zložku nefakturovanej vody a úzko súvisia s technickým stavom prevádzkovanej siete. O stave infraštruktúry v
správe našej spoločnosti vypovedá skutočnosť, že v roku 2017 bolo sanovaných viac ako 400 porúch na verejnej vodovodnej
sieti. Verejné vodovody vybudované v 50. až 80. rokoch minulého storočia sú na hranici svojej životnosti. V dohľadnej dobe
je potrebné sa venovať tejto problematike. Starostlivosť o prevádzkovaný majetok je rozdelená na cyklickú a necyklickú
údržbu. Činnosti údržby sú zaznamenávané v module CG PTIS. Na základe problémov, ktoré sa vyskytujú pri prevádzkovaní
verejných vodovodov v priebehu roka, sa spracovávajú návrhy plánov opráv a údržby a investičných akcií pre nasledujúce
obdobie.
Verejné vodovody v správe spoločnosti sú zásobované výhradne z podzemných zdrojov vody, ich celková kapacita podľa
vodoprávnych povolení je 1 517,0 l/s. Množstvo vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach t.j. určenej na realizáciu, prezentuje objem dopytu od spotrebiteľov. V roku 2017 bolo vo vlastných vodárenských zariadeniach vyrobenej 15 972,750 tis. m3
pitnej vody, čo je o 663,088 tis.m3 vyťaženej vody viac, ako v roku 2016.

30

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Množstvo vody vyrobenej vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach (studne, vrty, pramene) v roku 2017

Množstvo pitnej vody vyrobenej
z VZ v roku 2017 (m3)

Loaklita vodného zdroja (VZ)

Názov vodného zdroja

Dobrá Voda

Prameň Hlávka

1 432 050

Dobrá Voda

Prameň Mariáš

235 560

Dechtice

De 8 - De11

Chtelnica

Prameň Vítek

170 589

Rakovice - Borovce

HVV 3 - HVV8

346 048

Veľké Orvište

RH9 - RH16

2 941 490

Leopoldov

DVZ S1- S6

1 121 878

Trnava

Bučanská S1-S3

1 561 403

Ostatné VZ v správe TAVOS, a.s.

Ostatné VZ

2 033 532

6 130 200

SPOLU za všetky VZ

15 972 750

Množstvo pitnej vody vyrobenej z VZ za rok 2017
Chtelnica - Vítek

1%

Dobrá Voda - Mariáš

2%

Rakovice HVV3-HVV8

2%

Leopoldov S1-S5

7%

Dobrá Voda - Hlávka

9%

Trnava - Bučanská S1-S3

10%

Ostatné VZ

13%

Veľké Orvište - RH9-RH16

18%

Dechtice DE8-11

38%

Vyhodnotením súborov dlhoročných meraní skutočnej výdatnosti prameňov sa prejavuje špecifický pokles výdatnosti
zásob podzemných vôd, v dôsledku dlhodobých poklesov zrážkových úhrnov a eróznej ľudskej činnosti, čo má negatívny
dopad na zásobovanie pitnou vodou v osídlených oblastiach, ktoré sú dotované výlučne z pramenísk (napr. oblasť Smolenice, Lošonec). Deficit pramennej zásoby zvyšuje nároky na energiu pri využívaní ťažby vody z vrtov a studní v správe a
prevádzke spoločnosti.
Prehľad výdatnosti prameňov za obdobie r. 2010 – 2017:
Rok

Mariáš

Hlávka

Vítek

Kozí
stok

STOK 2

Sväté
Studne

Lopašovka

Striebornica

Pod
Javorom

Hlavina

∑ odberov
spolu za
rok

2010

26,16

52,84 8,48

2,90

5,24

1,89

2,96

4,04

2,95

0

107,46

2011

27,51

51,06 6,14

3,76

5,59

1,90

3,13

3,74

3,47

0

106,30

2012

26,20

45,52 6,15

1,28

4,57

2,05

3,29

2,17

2,26

1,78

95,27

2013

25,49

46,45 6,71

3,19

3,65

1,89

3,09

2,30

2,54

1,55

96,86

2014

24,10

47,28 7,77

1,43

2,55

2,78

3,59

1,97

2,58

0,44

94,49

2015

20,50

47,53 7,05

2,96

4,32

1,49

3,23

3,35

3,82

0,81

95,06

2016

17,60

46,90 7,01

2,74

2,84

4,10

3,43

3,42

3,87

0,29

92,20

2017

7,47

45,41 5,41

1,02

3,70

1,88

2,47

3,41

3,90

0,20

74,87

Povolené
odber.mn.
v l/s

130

3

6

6

4,3

11

10

2,17

265,97

80

13,5
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Spoločnosť zabezpečovala pitnú vodu v 64 obciach Trnavského kraja. Na 770 km vodovodnej siete realizovala v roku 2017
preplachovanie, kontrolu funkčnosti hydrantov a ich označenia, kontrolu, údržbu a opravu redukčných ventilov, kontrolu
funkčnosti a pretáčanie trasových a prípojkových uzáverov, zriadila prepoje existujúceho a novovybudovaného potrubia. V
roku 2017 Útvar distribúcie vody spolupracoval pri rekonštrukcii vodovodných potrubí DN 100 na ulici Halenárska a DN 150
LT na ulici Šrobárová v Trnave, prívodného potrubia DN 500 z čerpacej stanice Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad
Váhom. V záujme spoľahlivej prevádzkyschopnosti zariadení zabezpečoval opravu a výmenu sekčných uzáverov v obciach –
Chtelnica, Nižná, Piešťany, Trnava, Modranka, Horné Orešany, Dolné Orešany, Smolenice, Lošonec, Hrnčiarovce, Suchá n/
Parnou, Biely Kostol, Boleráz, Dolná Krupá. V roku 2017 sa zrealizovalo pripojenie 517 ks vodovodných prípojok na verejnú
sieť a vymenilo sa 6 606 ks vodomerov.
Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu:
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Čistenie a odvádzanie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd
Čistenie odpadových vôd spoločnosť zabezpečovala v minulom roku prevádzkou 6 čistiarní odpadových vôd, do ktorých
boli odvádzané odpadové vody zo 48 obcí systémom kanalizačnej siete. Kontrola prevádzky čistiarní odpadových vôd v
katastrálnom území Zeleneč (ČOV Trnava), Piešťany, Krakovany, Dechtice, Leopoldov a Madunice, ich technologického procesu, ako aj kvality vôd vypúšťaných do recipientov po vyčistení, sa vykonávala v súlade platnou legislatívou a s plánom
prevádzkového monitoringu. Obdobne bola sledovaná aj kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie od
jednotlivých producentov, ktorí boli zaradení do inšpekčného monitoringu. V rámci inšpekčného monitoringu bolo v priebehu roka 2017 kontrolovaných 20 producentov, z toho 13 producentov, ktorých odpadové vody sú čistené na ČOV Trnava
v Zelenči a 7 producentov, ktorých odpadové vody sú privádzané a čistené na ČOV Piešťany a ČOV Krakovany.
Celkové množstvo vyčistených odpadových vôd prevádzkovaných ČOV bolo 14 037 360 m3.
Tabuľka a graf - Množstvo vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientu:

Množstvo
vyčistenej vody (m3)

Množstvo privezených
žumpových vôd (m3)

Recipient

Trnava

9 524 702

3 931,5

Trnávka

Piešťany

3 863 582

15 401

Dubová

Krakovany

207 194

4 615

Holeška

Dechtice

196 662

31

Horná Blava

Leopoldov

193 949

434

Váh

Madunice

51 271

0

Drahovský kanál

14 037 360

24 412,5

ČOV

Spolu

ČOV Madunice

0,37%

ČOV Leopoldov

1,38%

ČOV Dechtice

1,40%

ČOV Krakovany

1,48%

ČOV Piešťany

27,52%

ČOV Trnava

67,85%

ČOV Trnava
ČOV Trnava v Zelenči, z hľadiska objemu čistených vôd najväčšia čistiareň v prevádzke spoločnosti, pracovala v priebehu
roka 2017 v súlade s platnými povoleniami a schváleným prevádzkovým poriadkom. V prevádzke boli obe linky biologického čistenia. Prietoky odpadových vôd v roku 2017 nepredstavovali významné hydraulické riziko pre prevádzku ČOV Trnava.
Vstupné hodnoty koncentrácií parametrov znečistenia odpadovej vody vykazovali prekračovanie dimenzovaných hodnôt.
Hodnoty organického aj dusíkatého znečistenia a celkového fosforu dosahovali koncentrácie, s ktorými sa počítalo pri projektovaní kapacity čistiarne pre výhľad v roku 2030. Zvýšené znečistenie vstupnej odpadovej vody súvisí najmä s pripájaním
obyvateľstva, avšak významnú úlohu zohráva aj priemysel. Zvýšené znečistenie vôd znižuje účinnosť čistiaceho procesu. S
ohľadom na kvalitu odpadovej vody a kapacitu čistiarne sa už v roku 2016 začala rekonštrukcia vyhnívacích nádrží, nádržou
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č.1. V roku 2017 sa pokračovalo nádržou č.3. Realizovali sa technologické úpravy na dosiahnutie bezpečnej prevádzky, práce
pokračujú v roku 2018. V druhom polroku 2017 sa zahájila komplexná obnova vstupnej čerpacej stanice. Intenzifikoval sa
uzol odvodnenia stabilizovaného kalu osadením novej odstredivky. Problematický sa javí najmä aeračný systém, ktorý v
zimnom období nepostačoval. Do prevádzky bolo nutné spustiť dve veľké dúchadlá súčasne, čo však predstavovalo značný
nárast prevádzkových nákladov. Nakoľko sú odtokové koncentrácie parametrov ovplyvnené najmä zvyšujúcim sa látkovým
zaťažením a potreba dostatočnej distribúcie kyslíka je viac než žiaduca, v roku 2018 je plánovaná rekonštrukcia a intenzifikácia aeračného systému, ktorá pozitívne ovplyvní čistenie a zníži energetickú náročnosť procesu.

ČOV Piešťany
ČOV Piešťany pracovala v priebehu roka 2017 v zabehnutom režime. V zimnom období bolo zaznamenané zhoršenie účinnosti nitrifikačného procesu aj na základe koncentrovanejších vôd pritekajúcich do ČOV. V lete bolo potrebné realizovať
okamžitú sanáciu pretekajúcej steny na nitrifikačnej nádrži. Z tohto dôvodu bola ČOV prevádzkovaná s jednou aktivačnou
linkou. Podľa analyzovaných vzoriek vyčistenej odpadovej vody je možné konštatovať, že aj napriek skutočnosti, že v porovnaní s predošlým rokom na ČOV pritekali vody s vyšším znečistením, parametre čistenia boli vyhovujúce.

ČOV Krakovany
Na ČOV Krakovany bola v roku 2017 dokončená komplexná rekonštrukcia. Do užívania bola uvedená moderná čistiareň odpadových vôd, ktorá spĺňa, z hľadiska technológie a kvality čistiaceho procesu, najprísnejšie legislatívne kritéria. Okrem samotných prevádzkových objektov bol zmodernizovaný celý areál čistiarne, vrátane prístupových komunikácií a spevnených
plôch. Uvedením stavby do prevádzky bol zároveň splnený záväzok, ktorý dala spoločnosť nášmu akcionárovi - Mestu Vrbové, že do konca roku 2018 bude rekonštrukcia ČOV ukončená. Garancia funkčnosti ČOV v uvedenom termíne bola zásadnou
podmienkou pri podávaní žiadosti mesta Vrbové a obce Krakovany o pridelenie prostriedkov na dobudovanie mestskej a
obecnej kanalizácie. Dôsledným výberom zhotoviteľa a kontrolou dodávateľských spoločností došlo k úspore finančných
prostriedkov pre našu spoločnosť vo výške okolo milióna eur oproti pôvodne plánovaným nákladom. Realizáciou tohto
diela naša spoločnosť prispieva k ochrane životného prostredia, nakoľko sa v čistiacom procese odstraňujú aj nutienty. Od
augusta 2017 je čistiareň v skúšobnej prevádzke. Účinnosť procesu čistenia odpadových vôd na ČOV Krakovany dosahuje
výborné výsledky. ČOV sa v období jedného roka sleduje a prevádzka bude komplexne vyhodnotená.

ČOV Dechtice
ČOV Dechtice, ako mechanicko-biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu patrila, z hľadiska prevádzky, k najstabilnejším čistiarňam. Prípadné bežné prevádzkové problémy boli riešené priebežne. V minulom
roku bola regulovaná kalová bilancia, ktorá výrazne reagovala na zmeny počasia a zloženie pritekajúcich odpadových vôd.
Ostatné sledované parametre boli bez nutnosti výrazných technologických zmien.

ČOV Madunice
ČOV Madunice pracovala ako mechanicko-biologická ČOV s aeróbnou stabilizáciou kalu. Na tejto ČOV sú čistené výlučne
komunálne vody produkované obyvateľstvom bez podielu priemyselných odpadových vôd. Začiatok roka 2017 bol pre chod
všetkých ČOV veľmi náročný, nakoľko počas januára výrazne klesli teploty v aktivačných procesoch, čo malo vo viacerých
prípadoch za následok zníženie účinnosti nitrifikačných procesov. Na ČOV Madunice bol zaznamenaný problém s amoniakálnym dusíkom, ale parametre stanovené v povolení boli splnené. Zabezpečil sa servis dúchadiel a výmena filtrov, prevádzka vymenila všetky guľové ventily. Prijaté opatrenia výrazne pomohli čistiacemu procesu a zároveň sa znížili aj náklady
na elektrickú energiu. Počas roka sa objavili technické problémy s čerpadlami vo vyrovnávacej nádrži, ktoré už sú značne
opotrebované a skorodované. Aj napriek nevyhovujúcemu technickému stavu a látkovému zaťaženiu je ČOV schopná čistiť
pritekajúce odpadové vody, ale potrebuje svedomitú kontrolu procesu kalového systému a v blízkej budúcnosti významnú
investíciu do rekonštrukcie objektu a technológie.

ČOV Leopoldov
ČOV Leopoldov, rovnako ako ČOV Dechtice, patrila v roku 2017 medzi štandardne pracujúce čistiarne vo vzťahu na čistiaci
proces. Kalová bilancia bola udržateľná. Technicky bol doriešený problém čerpadiel vratného kalu. Počas leta sa zrealizovala výmena ventilov na potrubí interného recyklu, čo znamenalo, že sa vyčerpala jedna linka do druhej. Túto výmenu bolo
potrebné zrealizovať, pretože sa na pôvodnom ventile zachytávalo množstvo nečistôt a znižoval sa tak prietok interného
recyklu.
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Odvádzanie odpadových vôd
Odvádzanie odpadových vôd v roku 2017 zabezpečovala spoločnosť gravitačnou a tlakovou kanalizačnou sieťou v dĺžke
560 km a sústavou čerpacích staníc odpadových vôd. V priamej prevádzke sa realizovali úkony cyklickej údržby siete, výmena opotrebovaných technologických častí a inštalácia nových prvkov, ktoré sú priamou súčasťou siete (záchytné koše,
hrablicové česlá). Systematicky dochádzalo k výmene poškodených kanalizačných poklopov na sieti (dodávateľskou firmou)
ako i k drobným stavebným úpravám objektov stokovej siete (vo vlastnej réžii). Zvýšil sa dôraz na technologické vybavenie
nových čerpacích staníc podľa požiadaviek prevádzky, čo zabezpečilo plynulú prevádzku siete.
V roku 2017 začala spoločnosť realizovať systematické hydromechanické čistenie kanalizačnej siete za pomoci nového špeciálneho kanalizačného vozidla MAN KROLL, pričom sa zároveň pri čistení overovala a aktualizovala kanalizačná sieť zakreslená v elektronickej podobe (GIS).
Pre podporu prevádzky bola počas roka v objekte ČOV Trnava v Zelenči vybudovaná spevnená plocha na dočasné uskladnenie tuhých nečistôt vyťažených z kanalizácie a pred koncom roka sa dokončila rekonštrukcia časti garáží pre parkovanie
špeciálnej kanalizačnej techniky.
Spoločnosť sa zamerala aj na kontrolu realizácie napojenia nových producentov, a to pri budovaní nových stavieb, alebo pri
postupnom napájaní starších nehnuteľností na existujúce odbočenia vybudované na sieti v rámci projektu financovaného
z fondov EÚ.

Počet obcí s verejnou kanalizáciou
Celková dĺžka kanalizačnej siete
Počet odľahčovacích komôr
Počet KPS v správe spoločnosti
Počet KPS pripojených na dispečing
Počet domových KPS
Počet porúch na kanalizačnej sieti

F.4

rok 2016

rok 2017

48

48

558 235 bm

559 940 bm

31

31

216

220

85

89

1140

1170

423

307

Manažment kvality a politika kvality

Spoločnosť v decembri 2017, ako jedna z prvých vodárenských spoločností, v rámci dozorného auditu prešla preverením
zhody vybudovaného systému manažérstva kvality s požiadavkami novej normy STN EN ISO 9001:2016. Výsledkom dozorného auditu je preukázanie, že spoločnosť má zavedený, udržiavaný, zhodný a efektívny systém manažérstva kvality
podľa normy STN EN ISO 9001:2016, na základe čoho bol spoločnosti vydaný nový akreditovaný certifikát s platnosťou do
21.12.2019.
Vykonaniu dozorného auditu systému manažérstva kvality predchádzalo preskúmanie dokumentácie z posledného auditu,
vrátane plnenia nápravných opatrení a úloh z predchádzajúceho auditu a preskúmanie rizikovej analýzy spoločnosti a ostatnej dokumentácie SMK.
Dozorný audit bol vykonaný certifikačným orgánom systémov manažérstva PQM, s.r.o. , Banská Bystrica, ktorý vydal spoločnosti certifikát č. Q351616B, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015 v odbore:
•
•
•
•
•

Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných
vodovodov v danej územnej pôsobnosti.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd (ČOV) vypúšťaných do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.
Prevádzkovanie, údržba, oprava a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov. verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd.
Riadenie investícií pri realizácii výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV.
Realizáciu montážnych a servisných služieb v odbore vodovodov a kanalizácií.
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Základné ekonomické ukazovatele

Hospodárenie spoločnosti sa v prvom rade odvíja od tržbotvornej činnosti, z hľadiska ktorej je dôležitý Výnos ÚRSO a
následné schválenie výšky cien vodného a stočného na príslušný kalendárny rok Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2017 nebol predložený zo strany spoločnosti žiadny cenový návrh a preto boli ceny za vodné a stočné
totožné s cenami v roku 2016. V absolútnej čiastke tak predstavovali ceny bez DPH nasledovnú výšku:
•
•
•

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom		
0,7286 EUR/m3
cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom			
0,5980 EUR/m3
cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou		
1,0758 EUR/m3

Skutočný výsledok hospodárenia predstavoval zisk pred zdanením v hodnote 828 tis. EUR. Čistý výsledok hospodárenia (po
zdanení, vrátane splatnej a odloženej dane) činil zisk vo výške 743 tis. EUR.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v oblasti úverovej politiky v roku 2017 pokračovala v splácaní úverovej zmluvy s Tatra
bankou, a.s. Základné parametre úverovej zmluvy sú nasledovné:
Výška úveru: 20 000 000 EUR, z toho:
•
•
•

časť úveru vo výške 8 123 000 EUR (ďalej len „Časť úveru A“)
časť úveru vo výške 2 218 992 EUR (ďalej len „Časť úveru B“)
časť úveru vo výške 9 658 008 EUR (ďalej len „Časť úveru C“)

Účel poskytnutia časti úveru A:
splatenie záväzkov voči veriteľovi (prefinancovanie zostatku z 3 úverových zmlúv s Prima bankou, a.s.)
Účel poskytnutia časti úveru B:
financovanie projektu (financovanie plánu obnovy a časti akcií z investičného plánu 2015)
Účel poskytnutia časti úveru C:
splatenie záväzkov voči banke (dofinancovanie zostatku úverovej zmluvy s Tatra bankou, a.s.)
Úroková sadzba:
Splatnosť úrokov:
Výška štvrťročnej splátky:

3 mesačný EURIBOR + 1,40% p.a.
pravidelne mesačne, vždy k poslednému bankovému dňu mesiaca
333 500 EUR

K 31.12.2017 bol stav úverového zostatku vo výške 15 998 tis. EUR. V roku 2017 spoločnosť vyplatila na bankových úrokoch
čiastku 238 tis. EUR.
Účtovná závierka uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2017 predstavuje hodnotu 123 113 tis. EUR. Najväčší podiel na
celkovom majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok vo výške 85,24%, ktorý klesol oproti roku 2016 o 2 429 tis. EUR. Na
medziročný pokles dlhodobého hmotného majetku mala vplyv nižšia investičná aktivita v bežnom období, t.j. prírastok
novoobstaraného dlhodobého hmotného majetku bol nižší ako boli odpisy dlhodobého hmotného majetku. Pohľadávky
po splatnosti k 31.12.2017 voči nemocniciam, ktorých dlh 650 664 EUR od začiatku roka zaznamenával každomesačný pozitívny klesajúci trend, skončili na konci roka v celkovom dlhu na sume 468 585,21 EUR. Táto suma pohľadávok tvorila 42,59%
z celkových pohľadávok po lehote splatnosti za vodné a stočné.
Základné imanie zapísané v obchodnom registri spoločnosti k 31.12.2017 je vo výške 51 883 603,70 EUR. Menovitá hodnota
jednej akcie je stanovená na sumu 33,19 EUR. Spoločnosť vykázala stav vlastného imania vo výške 68 805 564 EUR, na jednu
akciu tak pripadlo 44,01 EUR.

Názov ukazovateľa

2017

2016 Spôsob výpočtu

Stupeň samofinancovania

55,89%

53,99% vlastný kapitál/celkový kapitál

Finančná stabilita

60,32%

58,14% (vlastné imanie+dlhodobé záväzky)/celkový majetok

Doba obratu pohľadávok v
dňoch

98,82

109,66

pohľadávky/tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a
služieb x 365

Doba úhrady záväzkov z
obchodného styku v dňoch

107,91

155,90

krátkodobé záväzky z obchodného styku/náklady na
obstaranie predaného tovaru a výrobná spotreba x 365

Rentabilita vlastného
kapitálu po zdanení

1,08%

0,11% výsledok hospodárenia po zdanení/vlastný kapitál

Po 31.12.2017 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv na údaje uvedené vo výročnej
správe.
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