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Úvod
Vážení akcionári, vážené kolegyne, kolegovia a obchodní partneri,
Rok 2016 bol pre našu vodárenskú spoločnosť hlavne rokom pokračujúcej kryštalizácie
nového konceptu zabezpečovania a skvalitňovania prevádzkových činností výrobnoprevádzkovými divíziami. Existenciu týchto novokoncepčných organizačných jednotiek (divízií)
už započala rozsiahla minuloročná reorganizačná zmena.
Rok 2016 zároveň bol rokom budovania novej obchodnej stratégie spoločnosti
zavádzaním zákazníckych centier, najmä treba spomenúť novovybudované zákaznícke centrum
v Trnave, v priestoroch administratívnej budovy vodárenskej spoločnosti, na ulici F. Kráľa.
Prioritným cieľom zákazníckych centier by malo byť pohotovejšie vybavovanie požiadaviek
zákazníka v oblasti zazmluvnovania hlavných obchodných regulovaných činností ako
aj poskytovania základných informácií v rámci prvého kontaktu so zákazníkom.
V tomto roku došlo aj k významným personálnym zmenám vo vedení vodárenskej
spoločnosti, v rámci dozornej rady boli odvolaní z postu predsedu rady Miloš Tamajka, M.B.A.
a člen rady Dott. Mgr. Ema Maggiová, ktorí boli nahradení novými členmi rady Mgr.
Gilbertom Liškom a Šebestianom Lančaričom. Taktiež v predstavenstve nastali personálne
zmeny, keď boli nahradení podpredseda predstavenstva Ing. Ján Kučera (v súčasnosti
vykonáva túto funkciu Ing. Vladimír Púčik) a 2 členovia predstavenstva Ing. Ivo Foltín a Ing.
Ivan Ščasný (ktorý bol aj odvolaný z funkcie ekonomického a finančného riaditeľa) a boli
nahradení novým predsedom predstavenstva a zároveň aj novým generálnym riaditeľom
vodárenskej spoločnosti Ing. Radovanom Foltinským (Pavol Nižnánsky sa stal členom
predstavenstva) a novými členmi predstavenstva Mgr. Júliusom Zemkom a Ivanom Šiškom.
Napriek spomínaným zmenám, spoločnosť aj v tomto období riadne pracovala, plnili sa
úlohy a riadne sa poskytovali služby našim zákazníkom, čo je zrejmé aj z tejto výročnej správy.
Predkladaná výročná správa za rok 2016 je informačným dokumentom o dôležitých
údajoch spoločnosti a taktiež bilanciou hospodárenia s majetkom spoločnosti.
Ako každý rok aj ten rok, v rámci prezentovania sa vodárenskej spoločnosti, resp.
prezentácie služieb poskytovaných zákazníkovi, vodárenská spoločnosť počas Svetového dňa
vody, umožnila zákazníkom zdarma požiadať o vykonanie základného rozboru vody na
dusičnany a celkovú tvrdosť vody zo vzoriek z vlastných vodných zdrojov.
V živote vodárenskej spoločnosti sa stretávame nielen s príjemnými udalosťami, ale aj
páľčivými problémami. Jedným z akútnych problémov vodárenskej spoločnosti, ktorý
pretrvával aj v roku 2016, ostáva riešenie pripojiteľnosti domácností a ostatných subjektov na
verejný vodovod a hlavne na verejnú kanalizáciu. Na realizáciu tejto neľahkej a dôležitej úlohy
je potrebná každá pomocná ruka vrátane aj pomoci od našich akcionárov. Čím rýchlejšie sa
bude plniť daný cieľ, tým sa rýchlejšie bude znižovať environmentálne zaťaženie spravovaných
regiónov a taktiež sa úmerne k tomu bude zlepšovať kvalita života každého obyvateľa daných
regiónov.
Z pohľadu ekonomického bilancovania vodárenská spoločnosť dosiahla za sledované
ročné obdobie kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 76 tis. EUR. Bol vybudovaný
nový majetok prostredníctvom realizácie investičných akcií (vrátane rozpracovaných akcií
s viacročnou realizáciou) v peňažnom objeme 5 642 tis. EUR. Môžeme konštatovať, že
dosiahnutý zisk z prevádzkových činností vo výške 308 tis. EUR je zrkadlom toho, že
vodárenská spoločnosť je nastavená a riadená správnym smerom. Zároveň treba povedať, že
rozbehnuté procesy je stále možné vylepšovať a pred zamestnancami spoločnosti je ešte veľa
práce k vybudovaniu modernej spoločnosti.
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Za dosiahnutý výsledok hospodárenia v roku 2016 sa chceme poďakovať, najmä za
odvedenú prácu, nielen vedeniu spoločnosti, ale i všetkých jej zamestnancom. Radi by sme tiež
poďakovali všetkým našim akcionárom a zákazníkom za prejavenú dôveru a obchodným
partnerom za spoluprácu v roku 2016.
Dúfame, že nasledujúci rok bude dôstojným pokračovateľom roka 2016 a na dosiahnuté
tohtoročné hodnoty úspešne nadviažeme, k spokojnosti Vás, našich akcionárov a tiež
zákazníkov.
Ing. Radovan Foltinský
Predseda predstavenstva
v. r.
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva
v. r.
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I.

Textová časť výročnej správy

A. Údaje o emitentovi registrovaného cenného papiera
A.1.

Základné údaje o emitentovi

Obchodná spoločnosť :
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Bankové ústavy :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
36 252 484
SK 2020172264
Tatra banka, a. s.
ČSOB, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Prima banka Slovensko, a. s.
Dátum založenia :
07. 01. 2003
Založenie spoločnosti :
Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia
Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č.
853 zo dňa 02. 10. 2002, podľa § 162 Obchodného zákonníka.
Jediným zakladateľom bol Fond národného majetku
Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.
Zakladateľská listina je formou notárskej zápisnice zo dňa
02.12.2002 pod č. N 867/2002 NZ 861/2002, ktorým boli prijaté
stanovy spoločnosti. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.
Zápis v obchodnom registri : oddiel SA, vložka číslo 10263/T, Okresný súd Trnava
Predmet podnikania (viď stanovy čl. II ) :
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 činnosti
prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné
vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ku ktorým
má podnik právo hospodárenia
zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologicky
prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú
a inžiniersku činnosť na úseku 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 pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce,
revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku
mechanizačných
prostriedkov,
obhospodarovanie
bytového
a nebytového fondu
zabezpečovanie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
v prípadoch podľa osobitných predpisov
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-

-

A.2.

poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz splaškov zo žúmp
a ich následné čistenie v ČOV
poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby
vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí a pri
prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo
vlastníctve obcí
obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR
SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

Údaje o vydaných cenných papieroch k 31. 12. 2016

Základný kapitál spoločnosti: Základné imanie je 51 883 603,70 EUR (slovom
päťdesiaťjedenmiliónovosemstoosemdesiattritisícšesťstotri EUR sedemdesiat centov).
Základné imanie spoločnosti 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 :
forma akcií :
podoba akcií :
počet akcií :
menovitá hodnota akcie :
celkový objem emisie :
ISIN :

kmeňové
na meno majiteľa
zaknihované
1 563 230 kusov
33,19 EUR
51 883 603,70 EUR
SK 1110004456
SK 1110014844

Akcie 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. ovláda celkom 98 akcionárov. Sú to výlučne obce
okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec (okrem samotného mesta Hlohovec), Galanta a Nové
Mesto nad Váhom.
Spoločnosti do 31.12.2016 neboli známe osoby, ktoré samotné 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 31.12.2016):
Mesto Trnava, IČO 00313114
Mesto Piešťany, IČO 00612031

– 29,68 %
– 14,22 %

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., neuzavrela žiadnu ovládaciu zmluvu, ani ako osoba
ovládaná ani ako osoba ovládajúca.
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A.4.

Popis štruktúry koncernu

Emitent nie je súčasťou žiadneho koncernu.
A.5.

Práva akcionárov a ostatné skutočnosti

Popis práv akcionárov vyplýva z vlastníctva akcií:
- má právo na podiel na zisku, ak valné zhromaždenie o rozdelení rozhodne;
podiel
sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote
všetkých
akcií,
- má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, t. j. zúčastňovať sa na zasadnutí valného
zhromaždenia akcionárov a na ňom hlasovať, uplatňovať návrhy a protinávrhy,
- má právo na prednostný úpis časti nových akcií upisovaných k zvýšeniu základného
imania v rozsahu jeho podielu na základnom imaní spoločnosti, pokiaľ sa akcie upisujú
peňažnými vkladmi a toto právo nebolo obmedzené alebo vylúčené v záujme
spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia a ďalšie práva akcionára podľa stanov
spoločnosti a dané zákonom.
Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov, ktorá určí
tiež lehotu a spôsob jej vyplácania. V prípade neuplatnenia práva akcionára na dividendu sa
toto právo premlčuje v lehote 4 rokov od dňa splatnosti dividendy a dividenda prechádza na
spoločnosť.
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.
Medzi obcami sú umiestnené kmeňové akcie na majiteľa, ich celkový počet je
1 563 230 kusov, čo predstavuje celkovú menovitú hodnotu 51 883 603,70 EUR.
V roku 2016 žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií spoločnosti.
Spoločnosť v roku 2016 ani v roku 2015 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy
a obchodné podiely a ani nevlastní organizačnú zložku v zahraničí.
B. Údaje o činnosti emitenta registrovaného cenného papiera
B.1. Hlavný predmet podnikania spoločnosti
Hlavný predmet podnikania spoločnosti je zásobovanie obyvateľstva, priemyslu,
poľnohospodárstva a ostatných odberateľov regiónu okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec
(okrem mesta Hlohovec) a Galanta pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzanie
a čistenie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v rámci regiónu.
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Trnavská vodárenská spoločnosť prevádzkuje a opravuje v rámci svojej pôsobnosti
vodohospodárske zariadenia.
Žiadne nové významné podnikanie ani výrobky spoločnosť nevykonáva.
B.2. Výnosy hlavných a finančných činností za rok 2016
Výnosy z činností pôsobenia TAVOS, a. s.

1.
2.
3.
4.
3.
4.
5.
6.

T e x t
Tržby za vodné
Tržby za stočné
Tržby z laboratórnych činností
Pokuty za nadlimitné znečistenia
Stavebno - montážna činnosť
Tržby z dopravy
Výnosy z ostatných činností
Finančné výnosy
C e l kom :

Tržby z dopravy
0,1%
Stavebno Pokuty za
montážna
činnosť
nadlimitné
0,5%
znečistenia
0,9%

Rok 2016 v tis. EUR
7 144
10 670
28
179
95
15
1 808
2
19 941

Štruktúra výnosov 2016
Výnosy z ostatných
činností
9,0%

Tržby z laboratórnych
činností
0,1%

Finančné výnosy
0,01%

Tržby za vodné
35,8%

Tržby za stočné
53,5%
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B.3. Súhrnný popis nehnuteľností vlastnených emitentom
Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti a pozemky v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktoré
majú priamu súvislosť s hlavným predmetom činnosti. Jedná sa o majetok zapísaný v katastri
nehnuteľností t. j. administratívne budovy, prevádzkové budovy divízií, čerpacích staníc,
čistiarní odpadových vôd a iné v účtovnej zostatkovej hodnote 94 490 tis. EUR a ďalej o
pozemky v účtovnej zostatkovej hodnote 3 140 tis. EUR.

Štruktúra majetku k 31.12.2016 zostatková
cena*
Budovy a
stavby
91,14%

Pozemky
3,03%
Dopravné
Inventár prostriedky drobný majetok Dopravné
prostriedky drobný majetok
0,04%
1,12%
0,29%

Stroje, prístroje
a zariadenia drobný majetok
0,54%
Nehmotný Stroje prístroje
Vecné bremeno
majetok a zariadenia0,01%
0,10%
3,74%

*bez obstarávaného dlhodobého majetku, ktorý nebol ešte k 31.12.2016 zaradený

B.4.

Údaje o závislosti emitenta na patentoch, alebo na licenciách

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
Za účelom súdneho vymoženia pohľadávok Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. nad
50 EUR v celkovej sume 173 374,29 EUR bolo v roku 2016 riešených 109 žalôb. Z nich
najväčšia žalovaná suma vo výške 114 292,95 EUR bola neukončená žaloba
z predchádzajúcich rokov na fy GENERIX, a. s. Bratislava.
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Voči vodárenskej spoločnosti bolo v roku 2016 riešených 10 žalôb vo výške 238 970,09 EUR,
z toho 1 pokračujúca žaloba z predchádzajúcich rokov vo výške 24 952,56 EUR, 1 späťvzatie
žaloby vo výške 19 902,70 EUR a 2 žaloby, ktoré boli nepeňažného charakteru.
Najväčšie pohľadávky z obchodného styku za rok 2016 boli evidované voči Fakultnej
nemocnici Trnava a Nemocnici A. Wintera Piešťany.
V oblasti pasívnych súdnych sporov je najvýznamnejším neukončeným súdnym sporom súdny
spor vo veci žaloby anglickej spoločnosti TULLA ENTERPRISES LTD., 4th floor, Lawford
House, Albert Place, London N3 IRL, United Kingdom (predchádzajúci žalobca : CROSSING
BORDES CONSULTANCY LIMITED, London) proti trom vodárenským spoločnostiam
(Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava, Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Piešťany a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra) o zaplatenie 13.277.567,55
EUR, resp. konkrétne o vydanie zmenkového platobného rozkazu vo výške predmetnej peňažnej
sumy.
Na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.10.2012 bolo konanie
zastavené z dôvodu nezaplatenia preddavku na trovy konania podľa ustanovenia § 141a O.s.p..
Voči uzneseniu podal v zákonnej lehote žalobca odvolanie a vo veci rozhodoval Najvyšší súd
SR.
Najvyšší súd SR rozhodol uznesením zo dňa 29.01.2014, ktorým napadnuté uznesenie zrušil
a vec vrátil Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie.
Významným neukončeným súdnym sporom je aj súdny spor vo veci žaloby BRNO TRUST, a.
s., Brno dňa 11.02.2000, akceptantom ktorých bol právny predchodca vyššie uvedených troch
vodárenských spoločností štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Bratislava.
Predmetný súdny spor začal podaním žaloby už v roku 2002, doteraz nie je právoplatne
ukončený.
Trnavská vodárenská spoločnosť podala 27.03.2015 námietky podľa § 175 ods. 1 O.s.p. proti
zmenkovému platobnému rozkazu vydanému Okresným súdom Bratislava V, ktorým súd uložil
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zaplatiť zmenkovú sumu 1 991 635,13 EUR so 6%
úrokom od 11.2.2001, trovy protestu a trovy konania. V námietkach bolo navrhnuté uložiť
povinnosť zložiť preddavok na trovy konania. V konaní bol vydaný rozsudok zo dňa 14.12.2016,
ktorým súd zmenkový platobný rozkaz zrušil, zohľadnil dôvodnosť námietky premlčania a
umorenia, rozsudok nie je zatiaľ v dôsledku odvolania žalobcu právoplatný
Ďalšími významnými pasívnymi súdnymi spormi spoločnosti sú 3 súdne spory o náhradu
majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, pri
ktorých pôvodnými žalobcami boli poľnohospodárske subjekty: Poľnohospodárske družstvo
Podolie, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a. s. a Poľnohospodárske družstvo Ostrov.
V pôvodných žalobách tieto poľnohospodárske subjekty neuviedli výšku požadovanej náhrady
majetkovej ujmy. V prípadoch žalôb PD Podolie, Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a. s. už
ako žalobca vystupuje v daných sporoch firma Generix, a. s., Bratislava, ktorá už konkretizovala
výšku požadovanej majetkovej ujmy: v prípade pozemkov, na ktorých hospodári PD Podolie je
to majetková ujma vo výške 257 788 EUR s príslušenstvom, v prípade pozemkov, na ktorých
hospodári Šľachtiteľská stanica Horná Streda, a. s., Horná Streda je to suma 70 000,00 EUR
s príslušenstvom a v prípade pozemkov, na ktorých hospodári PD Ostrov je to suma 503 341,36
EUR s príslušenstvom. Predmetné 3 súdne spory o náhradu majetkovej ujmy ešte nie sú
ukončené, pričom ich výsledok nie je možné vopred predpovedať.

13

Voči spoločnosti sú vedené aj ďalšie pasívne súdne spory napr. o náhradu škody, bezdôvodné
obohatenie, o náhradu za znehodnotenie pozemku, o vydanie pozemkov, atď. Vedenie
spoločnosti nepredpokladá, že by jej z týchto sporov vyplývali v budúcnosti akékoľvek finančné
povinnosti.
B.6.

Číselné údaje o hlavných investíciách

Prírastky investícií (vrátane nedokončených investícií) v roku 2016 členené podľa zdroja
financovania (v tis. EUR):
Rok 2016
Spôsob financovania
C e l k o m:
5 642
vlastné zdroje
z toho: nehmotný majetok
59
vlastné zdroje
stavebné investície a pozemky
4 093
vlastné zdroje
samostatne hnuteľné veci
1 490
vlastné zdroje
Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku, v rámci investičného financovania je 100 % ný
podiel vlastných zdrojov.
Hlavné investície z hľadiska objemu v roku 2016 (v tis. EUR) nad 100 tis. EUR:
Rok
Názov stavby a popis
Prestavané
Spôsob
financovania
2016 Rekonštrukcia ČOV Krakovany
1 345
Vlastné zdroje
2016 Nákup strojov a zariadení
1 490
Vlastné zdroje
2016 Rekonštrukcia prívodného potrubia - Hlohovec
781
Vlastné zdroje
2016 Rekonštrukcia výtl. potrubia Vrbové
400
Vlastné zdroje
2016 Rekonštrukcia výtl. potrubia V. Orvište -Moravany
338
Vlastné zdroje
2016 Dobudovanie kanalizácie Kátlovce
308
Vlastné zdroje
2016 Rekonštrukcia kanalizácie Smolenice
211
Vlastné zdroje
2016 ČOV Zeleneč – prepojenie liniek A a B
196
Vlastné zdroje
2016 Geografický informačný systém
131
Vlastné zdroje
2016 ČOV Zeleneč – rekonštrukcia vyhnívacích nádrží
114
Vlastné zdroje
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Oblasti realizovaných investícií v roku 2016

Ostatné
28%

Vodovody
29%

Kanalizácie
12%

ČOV
31%

Údaje o hlavných plánovaných investíciách v roku 2017
V roku 2017 v oblasti celkových investičných výdajov (vlastné zdroje) spoločnosť plánuje
nižšie uvedené významné investičné stavby (nad 100 tis. EUR):
Č. Druh investície
Investičné
pol.
výdaje
v tis. EUR
1. Rekonštrukcia ČOV Krakovany
2 700
2. Intenzifikácia odvodňovania kalu – ČOV Zeleneč
697
3. Vstupná čerpacia stanica – ČOV Zeleneč
524
4. Nákup strojov a zariadení
336
5. Rozšírenie vodov. Trnava (ul. Topolčianska, Bananská, Podhorská)
263
6. Rekonštrukcia elektroinštalácií
203
7. Dobudovanie kanalizácie Kátlovce
172
8. Rekonštrukcia odľahčovacích komôr
163
9. Vodárenský a kanalizačný dispečing
150
10. Rekonštrukcia vodovodu Dechtice
150
11. Geografický informačný systém
140
12. Vybudovanie vodovodu Sokolovce – 2. etapa
140
13. Rekonštrukcia vodovodu Trnava (ul. Halenárska)
135
14. Rekonštrukcia vyhnívacích nádrží – ČOV Zeleneč
122
15. Kanalizácia Bohdanovce n. Trnavou – 4 . etapa
104
16. Parkovisko PN
100
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B.7. 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.
B.8. 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.
B.9. Priemerný počet
organizačná schéma

zamestnancov,

veková

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2016
Ženy
Veková hranica abs. %
Ø vek abs.
0-17
18-25
1
0.32
22
10
26-30
7
2.20 28.43
12
31-35
7
2.20 33.29
14
36-40
8
2.52 38.38
18
41-45
8
2.52 43.25
26
46-50
14 4.42 48.14
41
51-55
10 3.15
53.4
56
56-59
11 3.47 57.82
43
nad 60
4
1.26
62
27
Celkom
70 22.08 45.7
247
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štruktúra,

úroveň

kvalifikácie,

Muži
%

Ø vek

abs.

Celkom
%
Ø vek

3.15
3.79
4.42
5.68
8.20
12.93
17.67
13.56
8.52
77.92

22.2
27.75
33.5
38.17
42.69
48.05
53.25
57.28
62.22
48.16

11
19
21
26
34
55
66
54
31
317

3.47
5.99
6.62
8.20
10.74
17.35
20.82
17.03
9.78
100

22.18
28
33.43
38.23
42.82
48.07
53.27
57.39
62.19
47.61

Rok
Priemerný evidenčný stav zamestnancov vo
fyzických osobách k 31.12.2016
Stav zamestnancov k 31. 12. 2016 vo fyzických
osobách

2016
308
317

z toho
úsek vodovodov (divízia výroby vody a divízia
distribúcie vody)
úsek kanalizácií (divízia odvádzania odpadových
vôd a divízia čistenia odpadových vôd)
stredisko dopravy
divízia servisných činností
chemicko-laboratórna činnosť
správa

85
95
13
24
13
87

Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie
stupeň vzdelania
počet % zastúpenie
vedecká výchova (doktorandské štúdium)
1
0,32 %
vysokoškolské a bakalárske vzdelanie
60
18,93 %
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
51
16,09 %
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
6
1,89 %
úplné odborné vzdelanie SOU s maturitou
31
9,78 %
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU
149
47 %
ukončené základné vzdelanie
15
4,73 %
neukončené vzdelanie
4
1,26 %
zamestnanci celkom
317
100 %
B.10

Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch do 31. 12. 2016

Predstavenstvo
Zmena členov predstavenstva sa uskutočnila v priebehu roka, posledná zmena prebehla dňa
21.11.2016 a aktuálne zastúpenie členov predstavenstva je nasledovné:
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Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: generálny riaditeľ spoločnosti
Ing. Vladimír Púčik, podpredseda predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Ružindol
Pavol Nižnánsky, člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: výrobný majster
Mgr. Július Zemko, člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Špačince
Ivan Šiška, člen predstavenstva,
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Borovce
Bc. Karol Zachar, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dechtice

Dozorná rada
Zmena členov dozornej rady sa uskutočnila v priebehu roka, posledná zmena prebehla dňa
23.5.2016 a aktuálne zastúpenie členov dozornej rady je nasledovné:
JUDr. Peter Bročka, LL.M. podpredseda 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
Mgr. Gilbert Liška, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Veľké Kostoľany
Šebestian Lančarič, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: starosta obce Bučany
JUDr. Gabriela Nagyová, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: právnička spoločnosti
Ing. Miroslava Horváthová, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: vedúca útvaru
Juraj Kabát, člen dozornej rady
Vykonávané zamestnanie: výrobný majster
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B.11. Údaje o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiemoch, ktoré prijali
členovia štatutárnych orgánov, Dozornej rady a vedúci zamestnanci v roku 2016
od emitenta
Členovia Predstavenstva (okrem tých, ktorí vykonávajú funkciu starostu obce, pričom táto
informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 77) prijali v roku 2016 od Trnavskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. odmeny vo výške 41 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli
poskytnuté, tantiémy za rok 2016 budú poskytnuté v roku 2017 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 vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 77) prijali v roku
2016 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. odmeny vo výške 18 tis. EUR. Naturálne
príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2016 budú poskytnuté v roku 2017 vo výške
navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a schválenej Valným zhromaždením.
Aktuálne vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ, technicko-prevádzkový a investičný
riaditeľ a obchodný riaditeľ.
orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku 2016
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. a členmi orgánov a vedúcimi zamestnancami spoločnosti (okrem miezd za
výkon povolania) nie sú žiadne iné peňažité vzťahy, ako tu uvedené.
Členom

B.12. Údaje o počte akcií spoločnosti v majetku členov Predstavenstva, Dozornej rady
a vedúcich pracovníkov 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..
C. Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného papiera
C.1. Prehľad o stave vlastného imania v roku 2016 a predchádzajúce 2 roky (v tis. EUR)
Rok
2014
2015
2016
základné imanie zapísané
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
3 166
zákonný rezervný fond
736
736
736
štatutárne fondy (fond rozvoja)
4 484
3 821
4 040
nerozdelený zisk minulých rokov
0
0
0
neuhradená strata z minulých rokov
-556
0
0
výsledok hospodárenia po zdanení
-107
299
76
vlastné imanie celkom
68 562
68 091
68 117
počet akcií
1 563 230 1 563 230 1 563 230
vlastné imanie na 1 ks akcie
43,86 EUR 43,56 EUR 43,57 EUR
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Rok 2016
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

V pripojenej tabuľke je uvedený výsledok hospodárenia (+ zisk / - strata) po zdanení z bežnej
činnosti emitenta na 1 kus akcie v hodnotenom období.
Rok
zisk / strata na akciu (EUR)
C.3.

2015
0,191

2016
0,049

Dividendy na akciu za účtovné obdobie

Po zaúčtovaní odloženej dane a splatnej dane (daňová licencia a zrážková daň z kladných
úrokov) vodárenská spoločnosť vykázala kladný výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo
výške 76 430 EUR. Na základe tejto skutočnosti je možné realizovať valným zhromaždením
schvaľovanie o vyplatení dividend za rok 2016. Za rok 2015 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 budúcom roku

V roku 2017 spoločnosť plánuje výnosy celkom v sume 20 434 tis. EUR, objem nákladov
celkom 20 378 tis. EUR. Výsledok hospodárenia pred zdanením je plánovaný v hodnote 56 tis.
EUR.
Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej právnickej ani fyzickej osobe a nie je
súčasťou konsolidovaného celku.
D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie účtovnej závierky
Táto výročná správa bola spracovaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. podľa zákona
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.
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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. 2016, 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.
Pavol 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
v. r.
Ja, Pavol 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.
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva
Trnavskej vodárenskej spoločnosti
v. r.
Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky:
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v roku 2016 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.
za rok 2016 a stanovisko Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej
účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2016
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 (ďalej len Predstavenstvo) a na uskutočňovanie podnikateľskej
činnosti Spoločnosti.
Dozorná rada pravidelne kontroluje a overuje postupy predstavenstva týkajúce sa
podnikateľskej činnosti Spoločnosti najmä, či táto činnosť prebieha v súlade s právnymi
predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. 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 sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Predstavenstva.
V roku 2016 sa Dozorná rada zišla päť krát na riadnych zasadnutiach a dva krát na
mimoriadnych zasadnutiach. V roku 2017 na svojom prvom zasadnutí Dozorná rada
preskúmala:
- Individuálnu účtovnú závierku za rok 2016,
- Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2016,
- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2016.
Dozorná rada po preskúmaní 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“ ku
dňu 19.04.2017 overená nezávislou audítorskou spoločnosťou 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 v nadväznosti na stanovisko nezávislého audítora konštatuje, že účtovná
závierka Spoločnosti vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu
Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
Dozorná rada preto odporúča valnému zhromaždeniu Spoločnosti účtovnú závierku za rok
2016 schváliť.
Odporučenie č. 1:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. po preskúmaní individuálnej účtovnej
závierky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2016 odporúča valnému zhromaždeniu
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. túto závierku S CH V Á L I Ť.
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Odporučenie č. 2:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. po preskúmaní návrhu na rozdelenie
čistého zisku Spoločnosti za rok 2016 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej
spoločnosti, a. s. S CH V Á L I Ť rozdelenie čistého zisku Spoločnosti za rok 2016 nasledovne:
Čistý zisk Spoločnosti po zaúčtovaní dane za rok 2016:
a) zákonný prídel do rezervného fondu
b) prídel do sociálneho fondu
c) prídel na účet strategického rozvoja spoločnosti

76 430 EUR
7 643 EUR
55 000 EUR
13 787 EUR

Odporučenie č. 3:
Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. po preskúmaní výročnej správy
Spoločnosti za rok 2016 odporúča valnému zhromaždeniu Trnavskej vodárenskej spoločnosti,
a. s. túto správu P R E R O K O V A Ť.

JUDr. Peter Bročka, LL. M.
predseda dozornej rady
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
v. r.
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Správa o podnikateľskej aktivite spoločnosti a o stave majetku za rok 2016
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej TAVOS) podniká v oblasti dodávky pitnej
vody pre všetkých odberateľov na území okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec (bez samotného
mesta Hlohovec a niektorých obcí, ktoré si tieto činnosti prevádzkujú samostatne).
Zároveň z tohto územia a niektorých obcí z okresu Galanta zabezpečuje odvádzanie
a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Toto podnikanie je jej hlavným predmetom
činnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2003 transformáciou štátneho podniku a jedinými
akcionármi sú mestá a obce ležiace na tomto území.
Organizačná štruktúra z pohľadu riadenia spoločnosti je dvojstupňová a je tvorená
generálnym riaditeľstvom spoločnosti a prevádzkovými divíziami a strediskami. Generálne
riaditeľstvo sa člení na úseky a tie potom na útvary a zabezpečuje pre celú spoločnosť právnu,
investičnú, výrobnú a ekonomickú nadstavbu. Výrobné divízie zabezpečujú čerpanie a rozvod
vody, jej odkanalizovanie a čistenie, vrátane starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť.
Stredisko dopravy zabezpečuje dopravné služby a útvar správy nevýrobného majetku
hospodársku správu spoločnosti. V čele každej divízie stojí jej vedúci, ktorý je priamo
podriadený technicko-prevádzkovému a investičnému riaditeľovi. Všetky spomínané
organizačné jednotky zamestnávali v priemere za celý rok spolu 317 zamestnancov. Aktuálna
organizačná štruktúra spoločnosti je platná od novembra 2016.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA TRNAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI, A.S.
Generálny riaditeľ (GR)

Úseky

Úsek generálneho riaditeľa (ÚGR)

Technicko-prevádzkový a
investičný úsek (TPIÚ)

Obchodný úsek (OÚ)

Útvary / divízie

Sekretariát generálneho riaditeľa,
predstavenstva, dozornej rady,
podateľne, technicko-prevádzkového
a investičného riaditeľa a riaditeľa
obchodu (SGR)

Divízia výroby vody (DVV)

Útvar zákaznícky ch služieb (ÚZS)

Útvar manažmentu kvality a procesného
Divízia distribúcie vody (DDV) Útvar obchodnej inšpekcie (ÚOI)
riadenia (ÚMK)

Útvar organizačno-právny, archívu
a registratúry (ÚOP)

Divízia odvádzania
odpadových vôd (DOOV)

Útvar odpočtov, fakturácie,
saldokonta a pohľadávok
(ÚOFSP)

Útvar BOZP, požiarnej ochrany,
hospodárskej mobilizácie a civilnej
ochrany (ÚBOZP)

Divízia čistenia odpadových
vôd (DČOV)

Útvar cenotvorby a kontrolingu
(ÚCK)

Útvar verejného obstarávania a nákupu
(ÚVON)

Divízia servisných činností
(DSČ)

Útvar personalistiky a miezd
(ÚPM)

Útvar správy nevýrobného majetku
(ÚSNM)

Útvar vodohospodárskych
Útvar účtovníctva a ekonomických
koncepcií a správy výrobného
informácií (ÚÚEI)
majetku (ÚVK)

Útvar investícií
a dodávateľských opráv
(ÚIDO)

strediská

Skúšobné laboratórium (SL)

Stredisko dopravy (SDo)

Stredisko dispečingu (SDi)
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Útvar zásobovania a skladového
hospodárstva (ÚZSH)

ZABEZPEČOVANIE VÝROBY PITNEJ VODY
K zásobovaniu pitnou vodou Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v súčasnosti používa
technicko-technologické zariadenia v rozsahu 759,416 km vodovodných potrubí v oblasti svojej
pôsobnosti a to v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec.
Situácia v zásobovaní pitnou vodou bola pomerne priaznivá, k dlhodobejším odstávkam
vody počas roka 2016 nedochádzalo, až koniec roka bol poznačený prejavmi klimaticky
náročného zimného obdobia.
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 a
armatúr, ich poruchovosť a stým veľmi úzko súvisiaci podiel vody nefakturovanej.
Pri dodávke vody spoločnosť – Divízia výroby vody - splnila všetky povinnosti
vyplývajúcich zo súčasne platnej legislatívy, t. j., 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. Pravidelne
boli spracovávané a príslušným inštitúciám zasielané všetky mesačné hlásenia týkajúce sa
výroby vody, jej čerpania a distribúcie.
V roku 2016 Divízia VV vykonávala kontinuálne kontroly využívaných vodárenských
zdrojov, ich ochranných pásiem, merania hladín podzemnej vody a čerpaného množstva v
studniach a pozorovacích vrtov, objektoch budov čerpacích staníc v správe a prevádzke
spoločnosti. Zistené závady a nedostatky boli v časovom slede s prihliadnutím na finančné
možnosti spoločnosti priebežne odstraňované.
Úlohou Divízia výroby vody bolo a naďalej je, vyrábať a dodávať do vodárenského
systému v správe prevádzke TAVOS, a. s. pitnú vodu v požadovanom množstve a kvalite pri
prevádzkovaní 65 vodných zdrojov (studní, vrtov, prameňov) k ním príslušné PHO I.st.
o rozlohe cca 31,5428 ha, 55 čerpacích staníc, 35 vodojemov a 4 akumulačné nádrže.
Pracovníci divízie v priebehu roka riešili havarijnú situáciu pri nedostatočnej výdatnosti
vodného zdroja HVK1 pre obec Koplotovce. Riešením bola celková regenerácia studne, na
základe jej výsledkov boli prijaté odporučené riešenia na úpravu režimu čerpania, tak aby bola
zabezpečená kvalitatívna i kvantitatívna dodávka pitnej vody a prevystrojenie vrtu, ktoré
zabezpečilo čerpanie povoleného odberného množstva 2,0l/s.
V rámci pravidelnej prehliadky technického stavu vodného zdroja Rakovice - studní
HVV3 až HVV8 - boli premerané hĺbky studní, ich výdatnosti, na základe výsledkov meraní
a porovnaním povolených ukazovateľov, bolo odporučené a následne vykonané, zanesené
studne prehliadnuť s kamerovou technikou, mechanicky vyčistiť a revitalizovať. Po vykonaní
revitalizácie vrtu HVV3, bol opäť uvedený do prevádzky a s doporučeným odberným
množstvom cca 5,0 l/s vylepšuje zásobovateľnosť diaľkového privádzača DN 600 do VDJ
Vrbové.
Starostlivosť o majetok, ktorý prevádzkujeme, je rozdelená do cyklickej a necyklickej
údržby. Cyklická údržba zahŕňa starostlivosť o vodné zdroje, akumuláciu vody, čerpacie
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stanice, výmenu „výrobných“ vodomerov a pod. Necyklická údržba zahŕňa oblasti
odstraňovania havárií, opravy uzáverov, výmenu hydrantovej siete. Činnosti cyklickej
a necyklickej údržby sú zaznamenávané v module CG PTIS. Na základe problémov, ktoré sa
vyskytujú pri prevádzkovaní vodných zdrojov v priebehu roka, sa spracovávajú návrhy plánov
opráv a údržby a investičných akcií pre nasledujúce obdobie.
Graf – špecifickej potreby vody:
Verejné vodovody v správe TAVOS, a. s. sú zásobované výhradne z pozemných zdrojov
vody, ich celková kapacita je 1 517,0 l/s. Množstvo vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach
t. j. určenej na realizáciu, prezentuje objem dopytu od spotrebiteľov. V roku 2016 bolo
vyrobenej pitnej vody 15 309,662 tis. m3, čo je o 33, 305 tis.m3 vyrobenej vody menej ako v roku
2015. Komunálna špecifická spotreba vody, udáva podiel vody fakturovanej obyvateľstvu
a počtu zásobovaných obyvateľov v danom roku.
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Počet zásobovaných obyvateľov z VV

Množstvo vody vyrobenej vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach v roku 2016
tabuľka+graf:
Množstvo pitnej vody vyrobené z VZ
LOKALITA VZ
Názov vodného zdroja
v roku 2016 ( m3 )
Dobrá Voda
Prameň Hlávka
1 483 220
Dobrá Voda
Prameň Mariáš
556 435
Dechtice
De 8 - De11
5 854 080
Chtelnica
Prameň Vítek
221 519
Rakovice - Borovce
HVV 3 - HVV8
296 344
Veľké Orvište
RH 9 - RH16
2 538 797
Sokolovce
HS 1 - HS4
139 980
Leopoldov
DVZ S1- S6
1 308 559
Trnava
Bučanská S1-S3
1 200 540
Ostatné VZ v správe TAVOS, a. s.

Ostatné VZ

SPOLU za všetky VZ

1 710 188
15 309 662
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Dobrá Voda prameň Hlávka

2%

17%

1%

Dobrá Voda prameň Mariaš
Dechtice studne DE8 - DE11

8%

8%

Chtelnica prameň Vítek

1%

Trnava-Bučanská S1 a S2

11%

Rakovice studne HVV3 - HVV8
Veľké Orvište studne RH 9 RH16
Sokolovce studne HS1 a HS4

10%
38%

Leopoldov studne S1 - S6
Ostatné VZ

4%

Historický prehľad vývoja bilančných ukazovateľov za roky 2012 – 2016:
Bilančný ukazovateľ
Voda k realizácií (VR)
Voda FA obyvateľ.
Voda FA ostatní
Straty v sieti
Vlastná spotreba

2012
14 990 410
5 458 790
4 587 650
4 282 500
661 410

2013
14 726 705
5 380 301
4 557 284
4 140 465
648 655

2014
14 810 028
5 213 257
4 406 848
4 684 882
505 041

2015
15 342 967
5 369 232
4 722 060
4 725 491
526 184

2016
15 309 662
5 291065
4 818 055
4 709 977
490 565

Výška strát vody v sieti zodpovedá úrovni obnovy potrubí vodovodnej siete. Ročná
obnova potrubí je podmienená finančnými možnosťami TAVOS, a. s. a dlhodobo nedosahuje
ani 0,1 % z celkovej dĺžky potrubia v správe a majetku spoločnosti.
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PREVÁDZKA VODOVODNÝCH SIETÍ
Hlavná činnosť Divízie distribúcie vody (ďalej „DDV“) je vykonávanie údržby a opráv
porúch na verejných vodovodoch a diaľkovodoch v pôsobnosti TAVOSu, a. s..
Počet prevádzkovaných obcí s verejným vodovodom a štatistické vyhodnotenie počtu
realizovaných opráv na poruchách vodovodov podľa regionálnej príslušnosti k okresom v roku
2016:
-

Trnava: 31 obcí
Piešťany: 18 obcí
Hlohovec: 12 obcí

-

Trnava: počet opravovaných porúch - 285
Piešťany: počet opravovaných porúch – 187
Hlohovec: počet opravovaných porúch – 110

Ďalšími zabezpečovanými činnosťami v oblasti hlavnej činnosti divíziou sú:
-

zemné úpravy po poruchách, betonáž, uloženie dlažby, zatrávnenie,
asfaltovanie dodávateľsky,
vyhľadávanie porúch, vytyčovanie jestvujúceho vodovodu /prístrojovou
technikou .../,
preplachy vodovodnej siete,
kontrola funkčnosti hydrantov, kalníkov, vzdušníkov a ich označenia,
kontrola, údržba a oprava redukčných ventilov,
kontrola funkčnosti a pretáčanie trasových uzáverov,
realizácia prepojov existujúceho vodovodního potrubia s novo vybudovanými
vetvami,
realizácia oznámení odberateľom o odstávke vody.

Pracovníci divízie sa v roku 2016 podieľali aj na prácach súvisiacich s investičnými
akciami a s dodávateľskými opravami:
Rekonštrukcie vodovodu:
-

DN 500 Hlohovec – Žlkovce – Ratkovce - Červeník / marec - júl /
DN 600 Vrbové / marec – august /

Dodávateľské opravy:
-

Oprava a výmena sekčných uzáverov v obciach – Chtelnica, Nižná, Piešťany,
Trnava, Modranka, Horné Orešany, Dolné Orešany, Smolenice, Lošonec,
Hrnčiarovce, Suchá n/Parnou, Biely Kostol, Boleráz, Dolná Krupá

Samostatne vykonávali zámočnícke práce: - výroba opravných objímok, triasových
vytyčovacích prác, atď.
Pracovníci sa v rámci TAVOSu, a. s. zúčastňovali, resp. spolupodieľali:
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v súčinnosti s Divíziou výroby vody na:
-

výmena armatúr, uzáverov, ponorných čerpadiel na ČS a vodojemoch,
zámočnícke práce / oprava a výmena poklopov,
znižovanie strát na vodovodnej sieti,
montáž technických vodomerov do AŠ a vodojemov.

v súčinnosti s divíziou Servisné činnosti na:
-

opravách porúch na prípojkách /po výmene vodomerov/,
vytyčovaní vodovodu pre zhotovenie nových vodovodných prípojok,
odstávok siete,
výkopových prácach.

v súčinnosti so strediskom Dopravy na:
-

oprava porúch na vodovodných potrubiach
náhradné zásobovanie obyvateľstva
práce na objednávku

Prevádzkovú činnosť v roku 2016 zabezpečoval a realizoval nasledovný počet
zamestnancov:
R – 40, THP – 2, Majstri – 5

PREVÁDZKA KANALIZÁČNÝCH SIETÍ
Základné prevádzkové údaje Divízie odvádzania odpadových vôd (ďalej DOOV) ku
31.12.2016:
Počet obcí s verejnou kanalizáciou
Celková dĺžka kanalizačnej siete
Počet odľahčovacích komôr
Počet KPS v správe TAVOS, a. s.
Počet KPS pripojených na dispečing
Počet domových KPS
Počet porúch na kanalizačnej sieti

48
558235 bm
31
216
85
1140
423

Divízia odvádzania odpadových vôd spravuje kanalizačnú sieť spoločnosti TAVOS, a. s.
v počte 33 pracovníkov riadených 4 majstrami a vedúcim divízie. V kompetencii divízie je
zabezpečenie bezproblémového fungovania kanalizačnej siete pre aglomerácie Trnava a
Piešťany.
V priamej prevádzke sa realizovali úkony potrebné pre zlepšenie fungovania siete,
výmenou opotrebovaných technologických častí a inštaláciou nových prvkov, ktoré sú priamou
súčasťou siete (záchytné koše, hrablicové česlá). Systematicky dochádzalo k výmene
poškodených kanalizačných poklopov siete dodávateľskou firmou ako i k drobným stavebným
úpravám objektov stokovej siete vo vlastnej réžii.
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Ku 1.9.2016 bola skončená fyzická kontrola strojov divízie, dokončením kompletnej
inventarizácie čerpadiel kanalizačnej siete, s následným označením čerpadiel jedinečným
znakom – plombou a zaevidovaním zistených skutočností. Naďalej sa pracuje na procesoch
spojených s bezproblémovým chodom siete, hľadaním riešení v najporuchovejších lokalitách.
Zintenzívnila sa komunikácia s investormi pri budovaní nových kanalizačných sietí,
kladie sa dôraz na technologické vybavenie nových KPS podľa požiadaviek prevádzky, čo do
budúcna prinesie plynulú prevádzku siete.
Počas roka sa pristúpilo ku tvoreniu návrhu plánu cyklickej údržby kanalizačnej siete
v závislosti od počtu zamestnancov prevádzky a od počtu techniky – špeciálnych kanalizačných
vozidiel.
Prevádzka začala koncom roka intenzívne pracovať na návrhu systematického čistenia
kanalizácie mesta Trnava.

PREVÁDZKA ČOVIEK
Počas roka 2016 spoločnosť TAVOS, a. s. mala v prevádzke 6 ČOV (ČOV Zeleneč, ČOV
Piešťany, ČOV Krakovany, ČOV Dechtice, ČOV Leopoldov a ČOV Madunice), pričom na ČOV
Krakovany boli zahájené rekonštrukčné práce. Priebežná kontrola prevádzky ČOV, ich
technologického procesu ako aj kvality vôd vypúšťaných do recipientov po vyčistení bola zo
strany TAVOS, a. s. vykonávaná v súlade s plánom prevádzkového monitoringu pre príslušné
časové obdobie – rok 2016.
Obdobne bola sledovaná aj kvalita odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie od jednotlivých producentov zaradených do inšpekčného monitoringu. V rámci
inšpekčného monitoringu bolo v priebehu roka 2016 kontrolovaných 21 producentov, z toho 13
producentov, ktorých odpadové vody sú čistené na ČOV Zeleneč a 8 producentov, ktorých
odpadové vody sú privádzané a čistené na ČOV Piešťany a ČOV Krakovany.
Celkové množstvo vyčistených odpadových vôd na nami prevádzkovaných ČOV bolo
16 758 682 m3, čo je v porovnaní s predošlým rokom menšie množstvo. V tabuľke č.1 sú
uvedené množstvá vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do recipientu z jednotlivých ČOV.
Tabuľka č.1: Množstvo vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientu
ČOV
Zeleneč
Piešťany
Krakovany
Dechtice
Leopoldov
Madunice
Spolu

Množstvo vyčistenej
vody (m3)
10 574 559
5 329 310
350 141
273 926
171 287
59 459
16 758 682
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Recipient
Trnávka
Dubová
Holeška
Horná Blava
Váh
Drahovský kanál

ČOV Zeleneč
ČOV Zeleneč bola v priebehu roka 2016
prevádzkovaná v súlade s platným rozhodnutím na užívanie
stavby a schváleným prevádzkovým poriadkom. V priebehu
mesiacov apríl až jún bola realizovaná stavba prepojenia
dosadzovacích nádrží a ČOV pracovala v obmedzenom
režime jednej linky. Inak sa jednalo o dvojlinkovú prevádzku.
Prietoky odpadových vôd v roku 2016 nepredstavovali
významné hydraulické nebezpečenstvo pre prevádzku ČOV.
Krátkodobé zvýšenie prietokov počas dažďových udalostí je
odľahčované v zmysle platných predpisov a prevádzkového poriadku. ČOV Zeleneč je aj
napriek nedostatkom schopná kvalitného čistiaceho procesu k čomu má dopomôcť aj
plánovaná rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice, intenzifikácia odvodnenia stabilizovaného
kalu a v neposlednom rade nutná rekonštrukcia ďalších vyhnívacích nádrží.
ČOV Piešťany
ČOV Piešťany pracovala v priebehu polroka 2015
v zabehnutom režime, tak ako v predchádzajúcom roku. Na
ČOV sa nevyskytli žiadne výrazné problémy, ktoré by mali
negatívny vplyv na vyčistené odpadové vody a na ich limitné
hodnoty. Biologická linka ČOV Piešťany pozostáva
z dvojlinkovej zostavy anaeróbneho stupňa a regenerácie
kalu, nitrifikačno-denitrifikačného stupňa (predradená
denitrifikácia). Dozrážanie fosforečnanov je zabezpečené
dávkovaním7 síranu železitého. V nasledujúcom roku v zmysle platnej legislatívy sa musia
vykonať aj na tejto prevádzke opakované úradné skúšky vyhnívacích nádrží.
ČOV Krakovany
ČOV Krakovany bola mechanicko-biologická ČOV bez
odstraňovania nutrientov a s čiastočnou stabilizáciou kalu.
Účinnosť procesu čistenia odpadových vôd na ČOV
Krakovany je vzhľadom na jej vek a technologické zariadenie
veľmi závislá od kvality privádzaných surových odpadových
vôd. V roku 2016 sa pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii
ČOV, pričom stavebne sa rekonštrukcia dotýka prakticky
všetkých objektov, pribudnú nové, niektoré zmenia svoje
pôvodné poslanie. Po rekonštrukcii sa zmení jej celková
skladba a spôsob čistenia OV a ČOV bude schopná odstraňovať aj nutrienty
ČOV Dechtice
ČOV Dechtice je mechanicko-biologická ČOV
s odstraňovaním nutrientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu.
ČOV počas celého sledovaného obdobia bola hydraulicky
preťažovaná, t. j. dochádza k prekračovaniu privádzaného
množstva balastných vôd. Po utesnení obecnej kanalizačnej
siete sa stav dočasne zlepšil, ale koncom roka sa opätovne
zhoršil, čo bolo spôsobené množstvom havárií na vodovodnom
a kanalizačnom potrubí.
ČOV Madunice
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ČOV Madunice je mechanicko-biologická ČOV
s aeróbnou stabilizáciou kalu s projektovanou kapacitou
2 000 EO. Na tejto ČOV sú čistené výlučne komunálne vody
od obyvateľstva bez podielu priemyselných odpadových vôd.
V súčasnosti je v prevádzke iba jedna linka biologického
stupňa, druhá slúži ako záloha do budúcnosti v prípade, že by
došlo k dobudovaniu kanalizačného systému v obci Madunice.
ČOV Leopoldov
ČOV Leopoldov je mechanicko-biologická ČOV
s odstraňovaním nutrientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu.
Pôvodná ČOV Leopoldov bola v roku 2004 odstavená ako
nefunkčná a odpadové vody z mesta Leopoldov a z obce
Červeník boli čistené na ČOV NVÚ a ÚVV Leopoldov.
V rokoch 2011 – 2012 začali na pôvodnej ČOV rekonštrukčné
práce, na začiatku roku 2015 bola spustená do skúšobnej
prevádzky a v decembri roku 2016 bola spustená do trvalej
prevádzky.

MANAŽMENT KVALITY
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Piešťany (ďalej len spoločnosť) má vytvorený,
zdokumentovaný, implementovaný a účinný systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek
normy STN EN ISO 9001:2009 a trvalo zlepšuje jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami tejto
normy.
Vzhľadom na to, že dňa 23.12.2016 končila platnosť certifikátu systému manažérstva
kvality, dňa 29.11.2016 a 30.11.2016 bol v spoločnosti realizovaný recertifikačný audit, ktorý
vykonali audítori spoločnosti PQM, s. r. o., Banská Bystrica. Na základe výsledkov auditu
vedúci audítor odporučil vydanie nového certifikátu číslo Q351616, ktorý je platný do
15.09.2018.
Recertifikačnému auditu predchádzalo preverenie dokumentov a správ z auditov
v predchádzajúcom certifikačnom cykle. V rámci recertifikačného auditu bol zúžený predmet
certifikácie spoločnosti na nasledujúce oblasti:
Ø Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov
pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti.
Ø Odvádzanie a čistenie odpadových vôd (ČOV) vypúšťaných do verejnej kanalizácie
v danej územnej pôsobnosti.
Ø Prevádzkovanie, údržba, oprava a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov.
verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd.
Ø Riadenie investícií pri realizácii výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV.
Ø 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 URSO a následné schválenie výšky cien vodného a stočného na
príslušný kalendárny rok Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2016
nebol predložený zo strany TAVOSu žiadny cenový návrh a preto boli ceny za vodné a stočné
totožné s cenami v roku 2015. V absolútnej čiastke tak predstavovali ceny bez DPH nasledovnú
výšku:
- cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
- cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

0,7286 EUR/m3
0,5980 EUR/m3
1,0758 EUR/m3

Skutočný výsledok hospodárenia predstavoval zisk pred zdanením v hodnote
33 tis. EUR. Čistý výsledok hospodárenia (po zdanení, vrátane splatnej a odloženej dane) činil
zisk vo výške 76 tis. EUR.
Trnavská vodárenská spoločnosť v oblasti úverovej politiky v roku 2016 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)
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Účel Poskytnutia Časti Úveru C: splatenie Záväzkov voči Banke (dofinancovanie zostatku
úverovej zmluvy s Tatra bankou, a. s.)
Úroková sadzba:
3 mesačný EURIBOR + 1,40% p. a.
Splatnosť úrokov: pravidelne mesačne, vždy k poslednému Bankovému dňu mesiaca
Výška štvrťročnej splátky: 333.500,- EUR
K 31.12.2016 bol stav úverového zostatku vo výške 17 332 000,- EUR. V roku 2016 vodárenská
spoločnosť vyplatila na bankových úrokoch čiastku 258 tis. EUR.
Účtovná závierka vo výkaze Súvaha uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2016
predstavuje hodnotu 126 174 tis. EUR. Najväčší podiel na celkovom majetku tvorí dlhodobý
hmotný majetok vo výške 85,19 %, ktorý klesol oproti roku 2015 o 1 429 tis. EUR. Daný pokles
zmierňoval nárast peňažných prostriedkov na finančných účtoch spoločnosti. Pokles
dlhodobého hmotného majetku v roku 2016 oproti r. 2015 bol spôsobený nižšou investičnou
aktivitou, t. j. celková obstarávacia cena novozaradeného majetku v roku 2016 nedosahovala
objem sumy ročných majetkových odpisov. Nižšia aktivita súvisela s naprojektovanou časovou
realizáciou investičných akcií.
Pohľadávky po splatnosti k 31.12.2016 voči nemocniciam vo výške 597 307 EUR,
ktorých dlh vzrástol na sumu 650 664 EUR, tvoria 52,39 % z celkových pohľadávok po lehote
splatnosti za vodné a stočné.
Základné imanie zapísané v obchodnom registri spoločnosti k 31. 12. 2016 je vo výške
51 883 604 EUR. Menovitá hodnota jednej akcie je stanovená na sumu 33,19 EUR. Spoločnosť
vykázala stav vlastného imania vo výške 68 117 270 EUR, na jednu akciu tak pripadlo 43,57
EUR.
Prehľad vybraných ukazovateľov
Názov ukazovateľa
Stupeň samofinancovania

2016
53,99%

Finančná stabilita

58,14%

Čistý pracovný kapitál
Priemerná doba inkasa
pohľadávok v dňoch
Priemerná doba úhrady
záväzkov v dňoch
Rentabilita vlastného kapitálu
po zdanení

13 490 929,17
109,66
103,61
0,11%

2015 Spôsob výpočtu
53,72% vlastný kapitál / celkový kapitál
(vlastné imanie + dlhodobé záväzky) /
57,22% celková majetok
obežný majetok (krátk. záväzky + krátk. bank. úvery
13 814 641,00 + krátk. finan. výpomoci)
pohľadávky / priemerná denná tržba *
111,18 365
záväzky / priemerná denná tržba *
77,08 365
výsledok hospodárenia po zdanení /
0,44% vlastný kapitál

Po 31.12.2016 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný
vplyv na údaje uvedené vo výročnej správe.

Predstavenstvo
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
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II.

Správa nezávislého audítora vrátane účtovnej závierky za rok 2016
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