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Ctení primátori, starostky, starostovia, vážení akcionári! 
 
 
 
          Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, Piešťany / ďalej len 

TAVOS, a.s. / bola založená 02. 12. 2002 a svoju činnosť začala 07. 01. 2003. 

Uplynula odvtedy krátka doba k tomu, aby táto vodárenská spoločnosť odstránila všetky 

nedostatky súvisiace so zásobovaním našich obcí vodou a ich odkanalizovaním, ale 

dostačujúce pre konštatovanie, že TAVOS, a. s. je životaschopná obchodná spoločnosť.  

 

- Disponuje ucelenou koncepciou riešenia vodárenských a kanalizačných systémov. 

Vzájomne prepojené sú rozhodujúce vodné zdroje, ale tiež mestá Trnava, Piešťany 

a Hlohovec, resp. obce pozdĺž vodovodných privádzačov.  

 

-    Kapacita vodných zdrojov je dostatočná, vyhovujúca je tiež kvalita vody. 

  

- Cena vody, napriek jej úpravám, sa dlhodobo udržiava na najnižšej úrovni 

v porovnaním s ostatnými vodárenskými spoločnosťami v SR. 

 

-    Obdobné koncepčné riešenie sa vzťahuje i na odkanalizovanie a čistenie odpadových 

vôd, i keď na tomto úseku ide viac o momentálnu rozostavanosť týchto zámerov. 

Cieľovým riešením je dobudovanie centrálnych ČOV v Trnave a v Piešťanoch a do nich 

odviesť odpadové vody z niekoľko desiatok obcí.  

 

-  TAVOS je technickými, prevádzkovými i ekonomickými parametrami sebestačným 

podnikateľským subjektom na území jej pôsobnosti. 

 

          Neplatí to však doslovne. Mimoriadne finančne náročné projekty, resp. stavby, 

i keď spolufinancované EÚ, nie je a nebude možné realizovať len z vlastných zdrojov. Už 

v roku 2005 TAVOS, a. s. pristúpil k podpísaniu úverovej zmluvy na projekt ISPA Trnava 

–„Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu“. V nasledujúcom 

období v roku 2006 tento úver bude činiť takmer 600 miliónov Sk, ak TAVOS, a. s. bude 

chcieť začať realizovať stavby ISPA Trnava – „Čistiareň odpadových vôd 

a odkanalizovanie trnavského regiónu“ a ISPA Piešťany – „Rekonštrukcia kanalizácie 

a ČOV“. 
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Splácanie tohto úveru, vrátane zmluvných úrokov nesporne vyvolá tlak na znižovanie 

rozsahu iných investícií, či už vlastných, alebo tiež spolufinancovaných z Kohézneho 

fondu či štrukturálneho fondu EÚ. V opačnom prípade nebude možné sa zaobísť bez 

finančného vkladu akcionárov alebo cudzieho investora. 

 

          Nazdávam sa, že spoločným úsilím vyspelého zboru akcionárov, orgánov TAVOS, 

a. s. a jeho zamestnancov sa podarí plynule a k spokojnosti našich odberateľov plniť jej 

poslanie i v budúcom období. 

 

          Za to, čo dobré sa podarilo vykonať v roku 2005 úprimne ďakujem predovšetkým 

primátorom a starostom, resp. starostkám, ktorí iniciatívne, bez nároku na odmenu 

a náhradu stráveného času plnili úlohy členov Dozornej rady a Predstavenstva TAVOS, 

a.s. Rovnako poďakovanie patrí tiež ostatným akcionárom, ale i zamestnancom, ktorí 

v záujme prosperity ešte stále rozvíjajúcej sa spoločnosti TAVOS, a. s. boli trvalou 

oporou jeho manažmentu. Verím, že kontinuita tohto konštatovania bude zachovaná 

i v nasledujúcich rokoch. 

 

 

 

S úctou      

                                                                                         Ing. Marek Gálik, PhD. 

                                                                      predseda predstavenstva a  generálny riaditeľ 
               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 : Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Sídlo :    Priemyselná 10,  921 01  Piešťany 
I Č O :    36 252 484 
D I Č :    SK 2020172264 
Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a.s. expozitúra Piešťany, 
                                                č. ú. 27-3002-212 / 0200 
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 
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- zabezpečovanie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 
v prípadoch podľa osobitných predpisov 

- 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 

 
 
A.2. Údaje o vydaných cenných papieroch k 31. 12. 2005 
 
  Základný kapitál spoločnosti:  Základné imanie je  1 385 914 000,- Sk  (slovom 
jednamiliardatristoosemdesiaťpäťmilión deväťstoštrnásťtisíc Sk). Základné imanie 
spoločnosti je rozdelené  na  1 385 914 akcií, všetky v menovitej hodnote 1 000,- Sk 
(slovom jeden tisíc korún). 
 

Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie. 
 
druh akcií :   kmeňové 
forma akcií :   na meno majiteľa 
podoba akcií :   zaknihované 
počet akcií :   1 385 914  kusov 
menovitá hodnota akcie : 1 000,- Sk 
celkový objem emisie :          1 385 914 000 ,- Sk 
ISIN :    0202/03 
 
           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. (ďalej len TAVOS, a. s.) ovláda celkom   
95 akcionárov. Výlučne ide o obce okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (okrem 
samotného mesta Hlohovec).  
           Spoločnosti do 31.12.2005 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. 2005): 
 
  Mesto Trnava,    IČO  00313114           –  32,89 % 
  Mesto Piešťany, IČO  00612031           –  14,28 % 
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           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. 
 
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. 
 
Výnos z akcie je zdaňovaný podľa zákona NR SR č. 595 / 2003 Z. z. o dani 
z príjmu v znení neskorších predpisov. Daň sa vyberá zrážkou pri výplate 
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. 
 
Medzi obcami sú umiestnené kmeňové akcie na majiteľa, ich celkový počet je         
1 385 914 kusov, čo predstavuje celkovú menovitú hodnotu  1 385 914 000,- Sk. 

 
V roku 2005 žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií spoločnosti. 
Rovnako Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., v  roku 2005 neposkytla žiadnu 
ponuku na prevzatie akcií iných spoločností. 
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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 
a Hlohovec (bez mesta Hlohovec) pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd  verejnými kanalizáciami v rámci regiónu. 
Trnavská vodárenská spoločnosť prevádzkuje a opravuje v rámci svojej pôsobnosti 
vodohospodárske zariadenia. 
Žiadne nové významné podnikanie ani výrobky spoločnosť nevykonáva. 
 
B.2.   Tržby hlavných činností za rok 2005 v tis. Sk. 
 
 Tržby z hlavných činností za pôsobenia TAVOS, a.s. celkom podľa hl. činností 
 

 T  e  x  t  Rok 2005 v tis. Sk 
1. Tržby za vodné  212 429 
2. Tržby za stočné 181 705 
3. Stavebno montáž. Činnosť     1 230 
4. Tržby z dopravy        682    
5. Výnosy z ostatných činností   28 158        
 C  e  l  k o m  : 424 204 

  
 
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 administratívne budovy, prevádzkové budovy závodov, čerpacích staníc, čistiarní 
odpadových vôd a iné v účtovnej zostatkovej hodnote 1 199 480 tis. Sk a ďalej                 
o pozemky v účtovnej zostatkovej hodnote  88 435 tis. Sk. 
 
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 
 
         V roku 2005 bolo organizačno-právnemu útvaru spoločnosti postúpených na súdne 
vymáhanie celkom 50 pohľadávok v celkovej sume 549 084,-Sk.   

V rámci predsúdneho konania bolo týmto útvarom mimosúdne  vyriešených (t. j. 
aj uhradených)  36 pohľadávok v celkovej sume 302 787,-Sk.   

Za účelom súdneho vymoženia pohľadávok  v celkovej sume 646 395,70 Sk bolo 
podaných 12 žalôb. 
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           V rámci konkurzného konania boli skončené 2 prípady, ale pohľadávky 
spoločnosti v celkovej sume 488 440,25 Sk neboli v týchto dvoch prípadoch uspokojené. 
Nakoľko v účtovníctve spoločnosti boli na tieto pohľadávky vytvorené opravné položky, 
ich účtovným vysporiadaním bol o túto sumu znížený stav pohľadávok.  

V rámci exekučného konania bolo podaných 7 návrhov na exekučné vymoženie 
pohľadávok v celkovej sume 115 899,-Sk. Exekučne boli vymožené 2 pohľadávky 
v celkovej sume 13 926,90 Sk, trovy konania 2 000,-Sk a z ďalšej pohľadávky bolo zatiaľ 
exekučne vymožené 2 500,-Sk.   

V máji 2005 spoločnosť v rámci pokračujúceho oddlžovania zdravotníckych 
zariadení ponúkla spoločnosti VERITEĽ, a. s., Bratislava  na  zmluvné postúpenie (resp. 
„odkúpenie“) pohľadávky spoločnosti voči Fakultnej nemocnici v Trnave a voči 
Psychiatrickej liečebni v Sokolovciach v celkovej sume 878 775,50 Sk. Na základe 
príslušnej zmluvy boli predmetné dve pohľadávky zo strany VERITEĽ-a uhradené 
spoločnosti v plnej výške v  mesiaci október 2005. 
  
 
B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách 
 
Číselné údaje o investíciách uskutočnených v roku 2005   ( v tis. Sk ) 
                                                                                                                                              

Rok Nefinančné investície   Finančné investície  Investície celkom 
2005 84 320 0 84 320 

 
  
Nefinančné investície členené podľa typu  (v tis. Sk) 
 
 Rok  2005 Spôsob financovania 
  C e l k o m  :                 84 320 vlastné zdroje 
  z toho: nehmotný majetok                      2 869  vlastné zdroje 
              stavebné investície                   56 899 vlastné zdroje 
              samostat.hnuteľ.veci                   24 552 vlastné zdroje 
 
Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku 
 
Hlavné nefinančné investície v roku 2005  (v tis. Sk) 
 
Rok Názov stavby a popis Náklady Spôsob financovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISPA Trnava a Piešťany 
Kanalizačný zberač Vrbové 
Rekonštr. pešej zóny v Piešťanoch 
– vodovod DN 400 
Rekonštr. výtlaku studne RH 16 
Vodárenský dispečing 
Kanalizačný zberarač DN500 
v TT 
Rekonštrukcia kanalizácie Trnava 
Nákup strojno technologických 
zariadení - HIM 
 

4 820 
4 056 

 
17 183 

185 
3 595 
3 368 

 
6 654 

15 540 

EÚ, ŠR a vlastné zdroje 
            vlastné zdroje 

 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
vlastné zdroje 
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Údaje o hlavných  plánovaných nefinančných investíciách v roku 2006  
 
 V roku 2006 v oblasti investičných výdajov spoločnosť plánuje nižšie uvedené 
významné investičné stavby: 
                   ( v tis. Sk ) 
Č. pol. Druh investície Investičné výdaje 

1. 
2. 
3. 
4. 

Zahájenie stavieb ISPA Trnava a ISPA Piešťany 
Rekonštrukcie vodných stavieb (vodovody a kanalizácie) 
Stroje a zariadenia* 
Obstaranie nehmotných investícií 

         743 084 
94 999 
31 982 
  4 824 

 S p o l u  : 874 889 
 
*V rámci nákupu strojných zariadení Spoločnosť za účelom obnovy zastaraného vozového parku nakúpi  
18 dopravných prostriedkov, z toho 15 bude obstaraných formou leasingu. 
 
 
 
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 zamestnancov 
             
 

Rok 2005 
Priemerný počet zamestnancov celkom 323 

             z toho 
úsek vodovodov 148 
úsek kanalizácií  85 
stredisko dopravy  27 
chemicko-laboratórna činnosť  12 
správa  51 
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Veková štruktúra zamestnancov v roku 2005 
  Ženy Muži Celkom 
Veková hranica abs. % priem.vek abs. % priem.vek abs. % priem.vek 

0-17                   
18-25 6 1,86 22,67 4 1,24 24,25 10 3,1 23,3 
26-30 4 1,24 27,5 11 3,41 27,45 15 4,64 27,47 
31-35 3 0,93 33,33 16 4,95 33,19 19 5,88 33,21 
36-40 10 3,1 37,4 23 7,12 38,52 33 10,22 38,18 
41-45 8 2,48 43,25 53 16,41 43,34 61 18,89 43,33 
46-50 14 4,33 47,93 47 14,55 48,3 61 18,89 48,21 
51-55 13 4,02 53,23 55 17,03 52,75 68 21,05 52,84 
56-59 2 0,62 57 41 12,69 57,1 43 13,31 57,09 
nad 60       13 4,02 60,77 13 4,02 60,77 
Celkom 60 18,58 42,38 263 81,42 47,21 323 100 46,31 

 
 

Kvalifika čná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie 
stupeň vzdelania počet % zastúpenie 
Vedecká výchova (doktoranské štúdium) 1 0,31 
vysokoškolské vzdelanie 39 12,07 
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 72 22,29 
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 7 2,17 
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU 176 54,49 
ukončené základné vzdelanie 28 8,67 
zamestnanci celkom 323 100,00 

 
 
B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch v roku 2005 
 
 Predstavenstvo 
 
Ing. Marek  Gálik, PhD.            predseda predstavenstva 
                                                   Vykonávané zamestnanie : generálny riaditeľ TAVOS, a.s. 
 
Ing. Ivan Benedikovič *              podpredseda predstavenstva,  
                                                    Vykonávané zamestnanie: ekonomický námestník TAVOS,a.s.         
 
Ing. Jaroslav Kuběna                  člen predstavenstva                                                   
                                                    Vykonávané zamestnanie: techn.-prev. námestník TAVOS,a.s. 
 
Ing. Tibor Kosák, PhD.               člen predstavenstva 
                                                    Vykonávané zamestnanie:  audítor, daňový poradca 
 
Peter  Ryška                                člen predstavenstva  
                                                    Vykonávané zamestnanie:  starosta obce Jaslovské Bohunice 
 
RNDr. Jozef Petušík                   člen predstavenstva, 
                                                    Vykonávané zamestnanie:  starosta obce  Dolný Lopašov                  

* Ing. Benedikovič v priebehu roka 2005 zomrel a do konca roka nebol nikým nahradený. 
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           Dozorná rada  
 
 
Ing. Štefan Bošnák                      predseda dozornej rady 
                                                    Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Trnava          
 
Ing. Remo Cicutto                       podpredseda dozornej rady 
                                                    Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Piešťany 
                                                     
Mgr. Alena Jelušová                    členka dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: starostka obce Madunice 
 
Mgr. Ladislav  Piovarči               člen dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: primátor Mesta Leopoldov 
 
Pavlína  Hornáčková                    členka dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: starostka obce Smolenice 
 
Rudolf Ružička                            člen dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dobrá Voda 
 
Ing. Daniela Kobelovská              členka dozornej rady 
                                                      Vykonávané zamestnanie: vedúca ISO TAVOS, a.s. 
 
Marián Káčerík                             člen dozornej rady 
                                                      Vykonávané zamestnanie:  vedúci ČOV Piešťany 
 
Ing. Peter Antal                            člen dozornej rady 
                                                     Vykonávané zamestnanie: vedúci prev. závodu Piešťany 
 

 
 
B.11. Údaj o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiemoch, 

ktoré prijali členovia štatutárnych orgánov, dozornej rady 
a vedúci zamestnanci  v roku 2005 od emitenta 

 
Členovia predstavenstva (vrátane zamestnancov spoločnosti) prijali v roku 2005 

od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 616 tis. Sk a tantiémy za rok 
2004 vo výške 790 tis. Sk.  Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2005 
budú poskytnuté v roku 2006 vo výške navrhnutej predstavenstvom, posúdenej dozornou 
radou a schválenej na valnom zhromaždení. 
 

Členovia dozornej rady (vrátane zamestnancov spoločnosti) prijali v roku 2005 od  
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške  432 tis. Sk a tantiémy za rok 
2004 vo výške 1 490 tis. Sk. 

 
Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2005 budú predmetom 

schválenia z rozdelenia čistého zisku valným zhromaždením. 
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Vedúci zamestnanci (ktorí nie sú členmi predstavenstva a dozornej rady) neprijali 

v roku 2005 od spoločnosti  žiadne odmeny ani tantiémy. Naturálne príjmy neboli žiadne. 
 
Vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ a jeho dvaja námestníci. Generálny 

riaditeľ a obaja námestníci boli členmi predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s.. Po smrti Ing. Benedikoviča pracoval vo vedení spoločnosti poverený zástupca 
ekonomického námestníka. 
 

Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou 
v roku 2005 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. 
 
 
B.12. Údaje o počte akcií spoločnosti v majetku členov predstavenstva, 

dozornej rady a vedúcich pracovníkov 
 

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 2005       ( v tis. Sk ) 
 

R o k  2003 2004 2005 
základné imanie 1 385 914 1 385 914 1 385 914 
kapitálové fondy 0 0 0 
zákonný rezervný fond 120 264 102 730 106 777 
štatutárne fondy 0 0 0 
nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0 
neuhradená strata z minulých 
rokov 

-37 421 0 0 

hospodársky výsledok po zdanení 39 080 40 465 34 854 
vlastné imanie celkom 1 507 837 1 529 109 1 560 784 
počet akcií 1 385 914 1 385 914 1 385 914 
vlastné imanie na 1 ks akcie 1 087,- Sk 1 103,- Sk 1 126,- Sk 
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Rok  2005 
 
Základné imanie sa v hodnotenom roku nezmenilo. 

 
 
C.2. Hospodársky výsledok pripadajúci na 1 akciu 
 

V pripojenej tabuľke je uvedený hospodársky výsledok po zdanení z bežnej 
činnosti emitenta na 1 kus akcie v hodnotenom období. 
 

R o k 2004 2005 
zisk na akciu  (Sk) 29,19 25,15 

 
 
C.3. Dividendy na akciu 
 

O výplate dividend za rok 2005 rozhodne Valné zhromaždenie akcionárov. Za rok 
2004 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 trojro čnom období 
 

Plánovaný vývoj výnosov, nákladov a hospodárskych výsledkov do roku  2008: 
 

 
Ukazovateľ 

 
Merná 

jednotka 

 
2006 

 
2007 

 

 
2008 

 
V ý n o s y 
 

 
tis. Sk 

 
463 892 

 

 
494 000 

 
525 000 

 
N á k l a d y 
 

 
tis. Sk 

 
418 935 

 
460 000 

 
483 000 

 
Zisk pred zdanením 
 

 
tis. Sk 

 
44 957 

 
34 000 

 
42 000 

 
Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej osobe a nie je súčasťou 
konsolidačného celku. 
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D. Údaje o osobách zodpovedných za výročnú správu a overenie 
účtovnej závierky 

 
 

Táto výročná správa bola spracovaná trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 
podľa zákona 431/2003 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 ako záväzné prehlásenia. 
 

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. 2005, ak nie je uvedené inak. 
 
 
 
Osoby zodpovedné za výročnú správu: 
 
 
Ing. Marek Gálik, PhD. 
Bytom: Trnava, Komenského 18, PSČ 917 01 
predseda predstavenstva 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
 
Ing. Jaroslav Kuběna 
Bytom: Piešťany, I. Stodolu 4267/1, PSČ 921 01 
člen predstavenstva 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
 
Ing. Tibor Kosák, PhD. 
Bytom: Trnava, Sládkovičova 37, PSČ 917 01 
člen predstavenstva 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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Čestné prehlásenia 
 
 
Ja, Ing. Marek Gálik, PhD. prehlasujem, 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. Marek Gálik PhD. 
                  predseda predstavenstva  

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
 
 

Ja, Ing. Jaroslav Kuběna prehlasujem, 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. Jaroslav Kuběna 
                    člen predstavenstva  

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
 
 

Ja, Ing. Tibor Kosák, PhD. prehlasujem, 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. Tibor Kosák, PhD. 
                    člen predstavenstva  

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
 
 
 

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky: 
 
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2005 overovala 
Audítorská spoločnosť, VENGRÍN AUDIT, spol. s r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.  
Licencia SKAU č. 121, Obchodný register Bratislava I, vložka 12222/B. 
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Správa o výsledku preskúmania riadnej účtovnej závierky, návrhu na  rozdelenie 
zisku a v roku 2005 a informácia o činnosti dozornej rady za rok 2005 

 
 
 

Aj tretí rok svojej existencie uzatvára Trnavská vodárenská spoločnosť s kladným 
hospodárskym výsledkom – ziskom v sume 34 854 tis. Sk. Uvedená skutočnosť 
poukazuje na správnosť kroku, ktorým sa predstavitelia spoločnosti rozhodli osamostatniť 
a položiť základy samostatnej vodárenskej spoločnosti v rámci trnavského kraja. 
 

Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán počas celého roka v rámci svojej 
pôsobnosti dohliadala na výkon činnosti predstavenstva pri riadení podnikateľskej 
činnosti spoločnosti. Celkovo sa v minulom roku zišla 6 krát. 
 

V tomto roku – 2006 – sa zišla zatiaľ 4 krát na spoločných zasadnutiach 
predstavenstva a dozornej rady z dôvodu nutnosti riešiť dofinancovanie projektov ISPA 
Trnava a  ISPA Piešťany a dôvodu preskúmania  Individuálnej  účtovnej závierky za rok 
2005, rozdeleniu zisku a prerokovaniu materiálov na zasadnutie Výročného Valného 
zhromaždenia. 

Dozorná rada na svojom zasadnutí preskúmala účtovnú závierku spoločnosti  za 
uplynulé obdobie a konštatuje, že spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so zákonom 
431/2002 a ďalšími zaväzujúcimi predpismi. 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vykázala za rok 2005 čistý zisk po zdanení 
v sume 34 854 tis. Sk. Predstavenstvo spoločnosti predložilo Dozornej rade na 
preskúmanie nasledovný návrh na rozdelenie zisku: 

 
Čistý zisk po zaúčtovaní dane                  34 854 tis.  Sk 
Prídel do rezerv. fondu                               3 485 tis.  Sk 
Prídel do soc. fondu                                       900 tis.  Sk  
Podiely členov štatutárnych orgánov          1 300 tis.  Sk 
Zostatok zisku                                           29 169 tis.  Sk      
 

Zostatok použiteľného zisku navrhuje predstavenstvo zúčtovať do Fondu rozvoja, 
ktorý bol vytvorený v minulom roku. 
 

Účtovná závierka  bola overená nezávislou audítorskou spoločnosťou Vengrín 
Audit, spol. s r.o. dňa 30. 03. 2006. 

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. 12. 2005 a výsledky jej hospodárenia za 
rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o 
účtovníctve. 

Dozorná rada preto v návrhu uznesenia odporúča z dôvodu týchto skutočností  
Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2005 schváliť. 
 
 
 

                                                                                         Ing. Štefan Bošnák 
                                                                                                                       predseda DR 
               v.r. 
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Správa o podnikateľskej činnosti  spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2005 
 

 
Spoločnosť v roku 2005 podnikala v hlavných činnostiach podnikania  súvisiacimi 

so základným predmetom činnosti: zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, 
poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných 
vodovodov v danej územnej pôsobnosti, odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
vypúšťaných do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti, prevádzkovanie, 
udržiavanie, opravy a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov, verejnej 
kanalizácie a čistiarní odpadových vôd. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na území 
okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (okrem mesta Hlohovec). 
 

Organizačné členenie je vymedzené organizačnou štruktúrou spoločnosti. 
Organizačná štruktúra z pohľadu riadenia spoločnosti je dvojstupňová a je tvorená 
generálnym riaditeľstvom spoločnosti a závodmi. Generálne riaditeľstvo spoločnosti riadi 
a vykonáva činnosť spoločnosti a metodicky Sumár činnosti jednotlivých závodov. 
Generálne riaditeľstvo sa člení na úseky a tie na útvary. Závody spoločnosti zabezpečujú 
výrobnú časť, t. j. čerpanie a rozvod vody, jej odkanalizovanie a čistenie. Starajú sa aj o 
opravy a údržbu siete. Okrem toho vykonávajú aj ďalšie aktivity spojené s hlavným 
predmetom činnosti spoločnosti. V čele každého výrobného závodu stojí jeho vedúci 
priamo podriadený generálnemu riaditeľovi a nepriamo jeho námestníkom. Všetky tieto 
organizačné jednotky zamestnávajú spolu 323 osôb. 

 
Slovenská ratingová agentúra vykonala v priebehu roka rozsiahlu štúdiu 

spoločnosti, na základe ktorej pridelila Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dlhodobý 
rating v kategórii transakcií v slovenských korunách BB+ (stabilný výhľad). V kategórii 
transakcií v cudzích menách bol spoločnosti i pridelený rating BB (stabilný výhľad) 
a krátkodobé hodnotenie spoločnosti je S3. Z toho vyplýva, že spoločnosť plní náročné 
ukazovatele hodnotenia jej ratingu viac ako priaznivo. Praktický význam ratingového 
ohodnotenia spoločnosti je v získaní dôvery voči dodávateľom, odberateľom, 
poisťovniam a bankám. 

 
V roku 2005 sme zásobovali pitnou vodou z verejných vodovodov 160 968 osôb. 

Počet obcí s verejným vodovodom v správe Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je   
57 z celkového počtu 95 obcí. Celková dĺžka vodovodnej siete bez prípojok je 682 km. 
Na sieti je namontovaných celkom 28 559 ks vodovodných prípojok. Ich celková dĺžka je  
214 km. Počet namontovaných vodomerov je 29 133 ks. Spoločnosť využíva                  
72 čerpacích staníc, ktoré zásobujú 26 vodojemov a akumulačných nádrží. Celková 
kapacita vodojemov je 44 000 m³.  

 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. využíva 25 verejných kanalizácií, z ktorých 

je 5 vo vlastníctve spoločnosti a zostávajúcich 20 je prevádzkovaných na základe zmlúv. 
Ďalších 11 obcí si kanalizáciu prevádzkuje samostatne. Šesť z nich je napojených aj na 
ČOV. 

 
Spoločnosť prevádzkuje celkom 273 km kanalizačných sietí a 70 km prípojok, na 

ktorých je vybudovaných spolu 9 144 ks kanalizačných prípojok. Spoločnosť v súčasnosti 
prevádzkuje 7 čistiarní odpadových vôd, z ktorých 5 je majetkom spoločnosti a 2 ČOV sú 
prevzaté do prevádzkovania. 
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V roku 2005 sme zabezpečili odvádzanie odpadových vôd a ich následné čistenie 
od 107 074 osôb. 
 
 V oblasti zásobovania pitnou vodou bol v roku 2005 realizovaný predaj pitnej 
vody v množstve 11 227 tis. m3, pričom došlo k zvýšeniu dodávok v porovnaní s rokom 
2004 a to o 2 %. Z celkového množstva odobralo obyvateľstvo 6 105 tis. m3 vody, ostatní 
odberatelia vrátane dodávok pre mesto Hlohovec odobrali 6 822 tis. m3. V porovnaní 
s minulým rokom sme zaznamenali pokles objemu vody odobratej domácnosťami a na 
druhej strane nárast celkového objemu vody odobratej ostatnými odberateľmi. Určite 
významným faktorom bolo aj zjednotenie dovtedy rozdielnej ceny vodného. 
 
 Tržby za vodu fakturovanú v roku 2005 dosiahli čiastku 212 429 tis. Sk. V roku 
2005 bola upravená cena vodného vrátane DPH na 24,00 Sk/m3 a bola zjednotená s cenou 
pre ostatných odberateľov. Uvedené ceny boli platné počas celého hospodárskeho roka. 
 

Tržby za stočné v roku 2005 dosiahli čiastku 181 705 tis. Sk. Aj u stočného bola 
v roku 2005 prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví upravovaná cena. 
U obyvateľstva bola cena zvýšená na 27,00 Sk/m3 (s DPH). U ostatných odberateľov bola 
cena zvýšená na 32,90 Sk/m3 vrátane DPH. 
 
 V rámci ostatných činností vykonávame predovšetkým stavebno-montážne práce 
zamerané na zriaďovanie vodovodných, kanalizačných prípojok a na rekonštrukciu 
vodovodných a kanalizačných sietí, ďalej na služby ako sú práce kanalizačných vozidiel, 
čiastočne ťažkých mechanizmov, dopravy a chemicko-laboratórnych činností. V roku 
2005 sme realizovali predaj majetku a to administratívnu budovu na Kukučínovej ul. 
V Piešťanoch a areál Závodu Piešťany. Všetky tieto činnosti sa odrazili v príjmovej časti 
spoločnosti. 
 
            Celkové tržby a výnosy dosiahli v roku 2005 čiastku 424 204 tis. Sk. 
 

Spoločnosť na svoju činnosť v roku 2005 vynaložila náklady v celkovej výške 
spolu 379 003 tis. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k  zvýšeniu 
celkových vlastných nákladov. V roku 2005 bolo na opravy použitých 47 582 tis. Sk a to 
je výrazný nárast proti predchádzajúcim obdobiam. Tento trend je veľmi pozitívny, 
pretože svedčí o zvýšenej intenzite starostlivosti o majetok, ako tomu bolo 
v predchádzajúcich rokoch. 
 
           Hospodárenie spoločnosti v roku 2005 sme uzatvorili v súlade s plánom a to s  
hospodárskym výsledkom (ziskom) vo výške 45 201 tis. Sk. Zisk po zdanení 
predstavuje hodnotu 34 854 tis. Sk. 
 
          Spoločnosť v roku 2005 bola v dobrej platobnej schopnosti vďaka dobrému 
riadeniu svojich výdavkov. Okrem toho sme v priebehu roka znížili objem pohľadávok 
a to aj prostredníctvom spoločnosti VERITEĽ, keď sa nám podarilo znížiť pohľadávky 
voči zdravotníctvu. Aj keď ani dnes v tomto rezorte sa platobná disciplína nezlepšila je 
celkový stav pohľadávok zo zdravotníctva nižší ako v minulom roku. Stav peňazí na 
účtoch spoločnosti je dostatočne vysoký a spoločnosť jej časť v sume 2 340 835,- EUR 
viinkulovala ako zdroje na úhradu výdavkov stavby spojenej s financovaním ČOV 
a kanalizácie Piešťany, ktorá je čiastočne hradená zo zdrojov spoločnosti, čiastočne zo 
zdrojov štátu a z fondov EÚ. Podobnú, avšak rozsahom a investičnou náročnosťou väčšiu 
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stavbu, sme v roku 2005 pripravovali v etapách prípravy verejných súťaží. Pôvodnú 
výšku investičných potrieb podľa Finančného memoranda spoločnosť riešila úverom 
v banke DEXIA Slovensko, a.s. Celková výška tohto úveru je 5 345 633,- EUR. Po 
uzatvorení verejných súťaží v závere roka však bolo zrejmé, že značnú časť investičných 
potrieb na obe stavby bude naša spoločnosť musieť vykryť ďalšími úvermi. Tieto sa budú 
realizovať v roku 2006. 
 
 Účtovný výkaz – Súvaha - uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2005 oproti 
roku 2004 vzrástol o 68 062 tis. Sk. 

Na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosť 
vynaložila 53 986 tis. Sk. Medzi významné investičné akcie v minulom roku možno 
zaradiť „Rekonštrukciu pešej zóny v Piešťanoch“ s  nákladom 17 183 tis. Sk, kanalizačný 
zberač v meste Vrbové s rozpočtom 4 056 tis. Sk, Kanalizačný zberač na ul. Coburgovej 
v Trnave s rozpočtovým nákladom 3 368 tis. Sk, rekonštrukciu vodovodu DN 200 
Výtoky - Piešťany s nákladom 5 438 tis. Sk a rekonštrukciu zásobovacieho potrubia 
DN300 v Piešťanoch, ktorý sme zrealizovali za 5 309 tis. Sk. Z nákupu sólostrojov je 
dôležité spomenúť vybavenie chemického laboratória prístrojovou technikou za 10 450 
tis. Sk, ktoré sa pripravuje na vykonanie akreditácie pracoviska, nákup pásového lisu      
(1 mil. Sk), traktora a bagra UNC spolu za 2 500 tis. Sk. 
 
 Podľa spracovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2005 vykazuje akciová spoločnosť 
stav aktív v sume 1 692 702 tis. Sk. Výrazne sa zvýšila hodnota obežných aktív 
reprezentovaných hlavne peniazmi na bankových účtoch a hodnotou krátkodobých 
pohľadávok. Rast objemu peňazí v bankách je spojený s prípravou spoločnosti na 
zabezpečenie sprievodných výdavkov, hlavne DPH spojených so zahájením výstavby 
„Projektov ISPA“ a výdavkov spojených s financovaním štrukturálnych fondov. 
 
 Spoločnosť vykazuje stav vlastného imania (vlastného kapitálu) 1 560 784 tis. Sk, 
na jednu akciu tak pripadá 1 126,– Sk. 
Základné imanie (základný kapitál) spoločnosti k 31. 12. 2005 je v nezmenenom stave, 
t.j. predstavuje sumu 1 385 914 tis. Sk. 
 
 
Piešťany, máj 2006 
 
 
 
 

                                                                                Predstavenstvo  
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Účtovná závierka 
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Názov účtovnej jednotky:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.,  
 
 
Súvaha Úč POD 1-01 

                           S Ú V A H A    ( v tis. Sk) 
 
                                                             K 31. 12. 2005 

 
 

    
  

      Bezprostredne  

Ozna- STRANA AKTÍV 
Číslo 

Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 

čenie   riadku       
účtovné 
obdobie 

a b c Brutto Korekcia Netto Netto 

      1 2 3 4 

  Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062 001 2 406 311 713 609 1 692 702 1 624 640 

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 0 0 0 0 

B. Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023 003 2 087 626 695 766 1 391 860 1 407 409 

B.I. 
Dlhodobý nehmotný majetok  
súčet (r. 005 až 012) 

004 12 984 5 217 7 767 7 733 

B.I.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/ 005 84 54 30 51 

2. 
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 
091A/ 

006 0 0 0 0 

3. Softvér (013)-/073, 091A/ 007 12 900 5 163 7 737 3 731 

4. Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/ 008 0 0 0 0 

5. Goodwill (015) - /075, 091A/ 009 0 0 0 0 

6. 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  
(019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 

010 0 0 0 0 

7. 
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok  
(041) - 093 

011 0 0 0 3 951 

8. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok (051) - 095A 

012 0 0 0 0 

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022) 013 2 074 642 690 549 1 384 093 1 399 676 

B.II.1.  Pozemky (031)-092A 014 88 435 0 88 435 96 826 

2. Stavby (021) - /081, 092A/ 015 1 780 978 581 498 1 199 480 1 241 799 

3. 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 
vecí (022)-/082, 092A/ 

016 147 743 109 051 38 692 37 489 

4. 
Pestovateľské celky trvalých porastov  
(025)-/085, 092A/ 

017 0 0 0 0 
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5. 
Základné stádo a ťažné zvieratá  
(026)-/086,092A/ 

018 0 0 0 0 

6. 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
(029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/ 

019 0 0 0 0 

7. 
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 
(042)-094 

020 53 986 0 53 986 19 594 

8. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok (052)-095A 

021 3 500 0 3 500 3 968 

9. 
Opravná položka k nadobudnutému majetku  
(+/- 097) +/- 098 

022 0 0 0 0 

B.III. 
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 
031) 

023 0 0 0 0 

B.III.1. 
Podielové cenné papiere a podiely                        
v ovládanej osobe (061) - 096A 

024 0 0 0 0 

2. 
Podielové cenné papiere a podiely                        
v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 
096A 

025 0 0 0 0 

3. 
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
(063, 065)-096A 

026 0 0 0 0 

4. 
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom 
celku (066A) - 096A 

027 0 0 0 0 

5. 
Ostatný dlhodobý finančný majetok  
(067A, 069, 06XA) - 096A 

028 0 0 0 0 

6. 
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 
(066A, 067A, 06XA) - 096A 

029 0 0 0 0 

7. 
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok  
(043) - 096A 

030 0 0 0 0 

8. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 
majetok (053) - 095A 

031 0 0 0 0 

C. Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056 032 317 780 17 843 299 937 216 456 

C.I. Zásoby súčet (r. 034 až 040) 033 5 850 0 5 850 6 148 

C.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 034 5 850 0 5 850 6 148 

2. 
Nedokončená výroba a polotovary  
(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 

035 0 0 0 0 

3. 
Zákazková výroba s predpokladanou dobou 
ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A 

036 0 0 0 0 

4. Výrobky (123)-194 037 0 0 0 0 

5. Zvieratá (124) - 195 038 0 0 0 0 

6. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 039 0 0 0 0 

7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040 0 0 0 0 

C.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047) 041 2 820 2 820 0 16 

C.II.1. 
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 

042 0 0 0 16 

2. 
Pohľadávky voči ovládanej osobe a 
ovládajúcej osobe (351A) - 391A 

043 0 0 0 0 
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3. 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku (351A) - 391A 

044 0 0 0 0 

4. 
Pohľadávky voči spoločníkom,členom a 
združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 

045 2 820 2 820 0 0 

5. 
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 
375A, 376A, 378A) - 391A 

046 0 0 0 0 

6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 101 589 15 023 86 566 63 534 

C.III.1. 
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 

049 100 844 15 023 85 821 61 067 

2. 
Pohľadávky voči ovládanej osobe a 
ovládajúcej osobe (351A) - 391A 

050 0 0 0 0 

3. 
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku (351A) - 391A 

051 0 0 0 0 

4. 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 
391A 

052 0 0 0 0 

5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053 0 0 0 0 

6. Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) - 391A 054 0 0 0 0 

7. 
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 
375A, 376A, 378A) - 391A 

055 745 0 745 2 467 

C.IV. Finančné účty súčet (r . 057 až r. 061) 056 207 521 0 207 521 146 758 

C.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 057 590 0 590 757 

2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 058 206 931 0 206 931 146 001 

3. 
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 22XA 

059 0 0 0 0 

4. 
Krátkodobý finančný majetok  
(251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X) 

060 0 0 0 0 

5. 
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok  
(259) - 291 

061 0 0 0 0 

D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 905 0 905 775 

D.1. Náklady budúcich období (381, 382) 063 692 0 692 775 

2. Príjmy budúcich období (385) 064 213 0 213 0 

  Kontrolné číslo súčet ( r. 001 až r. 064) 888 9 624 339 2 854 436 6 769 903 6 497 785 
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Ozna- STRANA PASÍV 
Číslo 

čenie   riadku 
Bežné  

účtovné obdobie 

Bezprostredne   
predchádzajúce  
účtovné obdobie 

a b c 5 6 

  Spolu vlastné imanie a záväzky r.066 + r.086 + r.116 065 1 692 702 1 624 640 

A. Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085 066 1 560 784 1 529 109 

A.I. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 1 385 914 1 385 914 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 068 1 385 914 1 385 914 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252) 069 0 0 

3. Zmena základného imania +/- 419 070 0 0 

A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071 0 0 

A.II.1.  Emisné ážio (412) 072 0 0 

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073 0 0 

3. 
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z 
kapitálových vkladov (417, 418) 

074 0 0 

4. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov (+/- 414) 

075 0 0 

5. 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  
(+/- 415) 

076 0 0 

6. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a 
rozdelení (+/- 416) 

077 0 0 

A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až r. 081) 078 140 016 102 730 

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 106 777 102 730 

2. Nedeliteľný fond (422) 080 0 0 

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 081 33 239 0 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084 082 0 0 

A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 0 0 

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084 0 0 

A.V. 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+/-/ 
r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116) 

085 34 854 40 465 

B. Záväzky r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112 086 117 376 95 448 

B.I. Rezervy súčet (r. 088 až r. 090) 087 3 209 1 243 

B.I.1. Rezervy zákonné (451A) 088 0 0 

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 089 0 0 

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA) 090 3 209 1 243 

B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101) 091 57 395 54 055 
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B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092 0 0 

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 093 0 0 

3. 
Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a 
ovládajúcej osobe (471A) 

094 0 0 

4. 
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného 
celku (471A) 

095 0 0 

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096 0 0 

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097 0 0 

7. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 098 0 0 

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 099 383 281 

9. 
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 
373A, 377A) 

100 0 0 

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 57 012 53 774 

B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111) 102 56 772 37 472 

B.III.1. 
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 
475A, 478A, 479A, 47XA) 

103 34 755 13 294 

2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 104 31 73 

3. 
Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 
(361A, 471A) 

105 0 0 

4. 
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 
(361A, 36XA, 471A, 47XA) 

106 0 0 

5. 
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 
367, 368, 398A, 478A, 479A) 

107 0 0 

6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108 4 157 5 071 

7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336, 479A) 109 2 819 3 150 

8. 
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 
347, 34X) 

110 12 815 15 353 

9. 
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 
479A, 47X) 

111 2 195 531 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115) 112 0 2 678 

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 113 0 2 678 

2. 
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 
46XA) 

114 0 0 

3. 
Krátkodobé finančné výpomoci  
(241, 249, 24X, 473A,/-/255A) 

115 0 0 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118) 116 14 542 83 

C.1. Výdavky budúcich období (383) 117 14 542 83 

2. Výnosy budúcich období (384) 118 0 0 

  Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118) 999 6 721 412 6 458 012 
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Názov účtovnej jednotky:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., 
 
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 
 

 
            V Ý K A Z     Z I S K O V    A    S T R Á T     ( v tis. Sk) 

 
                                             k 31. 12. 2005 
 
      Skutočnosť 

Ozna-
čenie 

Text 
Číslo 

riadku 
 bežné účtovné 

obdobie 

bezprostredne   
predchádzajúce  
účtovné obdobie 

a b c 1 2 

I. Tržby z predaja tovaru (604) 01     

A. 
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 
(504) 

02     

+ Obchodná marža r. 01 - 02 03 0 0 

II.  Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 04 397 576 350 680 

    II.1. 
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb  
(601, 602) 

05 397 507 350 680 

2. 
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob  
(+/- účtová skupina 61) 

06   0 

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 69 0 

B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 08 164 104 117 871 

B.1. 
Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 

09 83 186 78 208 

2. Služby (účtová skupina 51) 10 80 918 39 663 

+  Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 233 472 232 809 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 99 195 93 755 

C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 67 551 63 060 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14 1 048 2 115 
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3. Náklady na sociálne zabezpečenie (524, 525, 526) 15 24 562 22 838 

4. Sociálne náklady (527, 528) 16 6 034 5 742 

D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 4 469 4 567 

E. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku (551) 

18 85 221 73 545 

III. 
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 
(641, 642) 

19 20 299 30 638 

F. 
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
predaného materiálu (541, 542) 

20 13 413 40 328 

IV. 
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej 
činnosti a účtovanie vzniku komplexných nákladov 
budúcich období (652, 654, 655) 

21 1 254 860 

G. 
Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie 
komplexných nákladov budúcich období (552, 554, 
555) 

22 3 209 1 243 

V. 
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov 
z hospodárskej činnosti (657, 658, 659) 

23 1 303 7 413 

H. 
Tvorba opravných položiek do nákladov na 
hospodársku činnosť (557, 558, 559) 

24 949 2 977 

VI. 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 
648) 

25 2 700 20 127 

I. 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť  
(543 až 546, 548, 549) 

26 5 402 21 153 

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 27 0 0 

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 28 0 0 

* 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11- 
r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + r. 23 - r. 
24 + r. 25 - r. 26 + (- r. 27) - (- r. 28) 

29 47 170 54 279 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0 

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 31 0 0 

IX. 
Výnosy z dlhodobého finančného majetku  
r. 33 + r. 34 + r. 35 

32 0 0 

   IX.1. 
Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej 
osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 

33 0 0 

2. 
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a 
podielov (665A) 

34 0 0 

3. 
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 
(665A) 

35 0 0 
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X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 36 0 0 

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 37 0 0 

XI. 
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z 
derivatových operácií (664, 667) 

38 0 0 

M. 
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady 
na derivatové operácie (564, 567) 

39 0 0 

XII. Výnosové úroky (662) 40 907 500 

N. Nákladové úroky (562) 41 38 23 

XIII. Kurzové zisky (663) 42 165 107 

O. Kurzové straty (563) 43 2 811 396 

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0 0 

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45 192 2 853 

XV. 
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej 
činnosti (674) 

46 0 0 

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574) 47 0 0 

XVI. 
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov 
z finančnej činnosti (679) 

48 0 0 

R. 
Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú 
činnosť (579) 

49 0 0 

XVII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 50 0 0 

S. Prevod finančných nákladov (-) (598) 51 0 0 

* 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  
r. 30 - r. 31+ r. 32 + r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40  
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + r. 44 - r. 45 + r. 46 - r. 47 + r. 48  
- r. 49 + (- r. 50) - (- r. 51) 

52 -1 969 -2 665 

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54 + r. 55 53 10 347 11 149 

    T.1.  - splatná (591, 595) 54 7 108 5 796 

2.  - odložená (+/- 592) 55 3 239 5 353 

** 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29 + r. 52 - 
r. 53 

56 34 854 40 465 

XVIII. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 57 0 0 
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U. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 58 0 0 

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60 + r. 61 59 0 0 

V.1.  - splatná (593) 60 0 0 

2.  - odložená (+/- 594) 61 0 0 

* 
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  
r. 57 - r. 58 - r. 59 

62 0 0 

Z. 
Prevod podielu na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/- 596) 

63 0 0 

*** 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  
(+/-) r. 56 + r. 62 - r. 63 

64 34 854 40 465 

  Kontrolné číslo (súčet riadkov 01 až 64) 99 1 833 157 1 718 993 
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2005 

 

 
Informácie o účtovnej jednotke 
 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 
 
 
 
Spoločnosť Trnavská vodárenská spol., a. s., sídlo Piešťany, (ďalej len Spoločnosť)   bola 
založená 2. decembra  2002 a do obchodného registra bola zapísaná 7. januára 2003 
(Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa., vložka 10263/T).  
 

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 
 
- zásobovať obyvateľstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou 
- odvádzať a čistiť vody vypúšťané do verejnej kanalizácie 
- prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody,  
  kanalizácie a ČOV, ku ktorým má podnik právo hospodárenia 
- poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty  
-obstarávateľské služby spojené so správou bytov   
 

Priemerný počet zamestnancov  
 
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2005 vo fyzických osobách bol 323, z 
toho 19 vedúcich zamestnancov (v roku 2004 bol 322, z toho 18  vedúcich 
zamestnancov). 
 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 

         Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2005 je zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné 
obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. 

 

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce 
účtovné obdobie 

 
        Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2005, bola schválená Valným 

zhromaždením Spoločnosti dňa 22. júna 2006. 
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Informácie o orgánoch účtovnej jednotky 
 
Predstavenstvo: 
Ing. Marek Gálik PhD. – predseda Predstavenstva 
Ing. Jaroslav Kuběna – člen Predstavenstva 
Ing. Tibor Kosák PhD.– člen Predstavenstva 
Peter Ryška – člen Predstavenstva 
RNDr. Jozef Petušík –člen Predstavenstva 
 
Dozorná rada  
Ing. Štefan Bošnák –predseda Dozornej rady 
Ing. Remo Cicutto- podpredseda Dozornej rady 
Mgr. Alena Jelušová – členka Dozornej rady 
Mgr. Jozef  Piovarči – člen Dozornej rady 
Pavlína Hornáčková – členka Dozornej rady 
Rudolf Rúžička – člen Dozornej rady 
Ing. Daniela Kobelovská – členka Dozornej rady 
Marian Ká čerik- člen Dozornej rady  
Ing. Peter Antal – člen dozornej rady 
   
 

informácie o AKCIONÁROCH ú čtovnej jednotky 
 
Zoznam akcionárov sa oproti minulému roku nezmenil, prikladáme ho ako prílohu 
k tomuto materiálu. 
 
 

Informácie o konsolidovanom celku 
 

Spoločnosť nie je konsolidovaným celkom.. 
 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných 
metódach   
 
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti 
(going concern). 
 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne 
aplikované. 
 

 
Účtovníctvo Spoločnosti je vedené interne v spoločnosti.  Je spracovávané  v informačnom systéme Softip Banská     
Bystrica. 
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(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

 
Dlhodobý majetok  nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). 
Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani 
realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do 
používania . 
 
Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z 
predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania.  
Predpokladaná doba  používania,  metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené 
v odpisovom pláne spoločnosti.  
 
Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z 
predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. 
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok  uvedený do používania. 
Pozemky sa neodpisujú. Ročné účtovné odpisy majetku sú stanovené v odpisovom pláne 
spoločnosti , ktorý bol k 1.1.2005 prehodnotený odbornými pracovníkmi spoločnosti a 
k tomuto dátumu začatia odpisovania aj upravený . 
 
(c) Zásoby  

 
Spoločnosť   obstaráva  predovšetkým materiálové zásoby. Pri obstaraní materiálu sa 
oceňuje materiál  pri príjme  (príjemka na sklad) na základe ceny obstarania .Cena 
obstarania zahŕňa  prepravné náklady, dovoznú prirážku, clo, balné,  upevnenie a iné.        
Pri výdaji materiálu zo skladu spoločnosť používa metódu pevnej ceny.      
O zásobách účtuje účtovná jednotka „A“ spôsobom. Podrobný spôsob účtovania zásob je 
uvedený vo vnútro –organizačnom   predpise spoločnosti.   
 
(d) Pohľadávky 

 
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky  
sa oceňujú obstarávacou cenou.  Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné 
pohľadávky (tvorba opravných položiek). 
Spoločnosť má vytvorený interný kontrolný systém na zamedzenie vzniku nedobytných 
pohľadávok. Každý mesiac zasadá pohľadávková komisia v zložení právnik, ekonóm, 
vedúci prevádzkového závodu, pracovníčky poverené sledovaním pohľadávok, ktorá 
preveruje podľa zostavy saldokonta stav pohľadávok a dáva návrhy na: 
pozastavenie prívodu vody až do zaplatenia pohľadávky 
súdne vymáhanie pohľadávky 
dohodnutie splátkového kalendára 
Ak je pohľadávka uznaná za rizikovú ,právne oddelenie ju postúpi účtarni na tvorbu 
opravnej položky. Opravné položky sa teda tvoria i rušia  priebežne  počas roka, takisto 
sa aj počas roka uskutočňuje odpis pohľadávok. 
V prípade definitívnej nevymožiteľnosti (ukončenie konkurzu pre nepostačujúci majetok, 
zrušenie exekúcie, prehratý súdny spor ,upustenie od vymáhania) sa pristupuje k tvorbe 
odpisu pohľadávky podľa ZDP na analytický účet 546A – daňový alebo nedaňový odpis.  
Najvýznamnejším účtovným pohybom v oblasti pohľadávok, ktorý sa udial v r.2005, bolo 
postúpenie pohľadávok za zdravotnícke zariadenia v celkovej hodnote 852 tis. Sk 
spoločnosti Veriteľ . 
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(e) Peňažné prostriedky a ceniny 

 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
Výdaj peň. prostriedkov v hotovosti v cudzej mene sa uskutočňuje metódou FIFO. 
 
(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
(g) Rezervy 

 
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie 
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú  sa  v očakávanej  výške záväzku. 
 
 
(h) Záväzky 

 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa 
oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako 
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto 
zistenom ocenení.  
 
(i) Odložené dane 

 
Nakoľko naša Spoločnosť vznikla transformáciou majetku pri rozdelení bývalého 
štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, k 1.1.2003 vznikla Spoločnosti 
povinnosť účtovať o odloženom daňovom záväzku v súvislosti s rozdielom medzi  
celkovou účtovnou zostatkovou cenou majetku a celkovou zostatkovou cenou daňovou.  
Tá časť odloženého daňového záväzku a odloženej daňovej pohľadávky, ktorá by bola 
účtovaná ako náklad alebo výnos k 31. decembru  2003, sa zaúčtovala na účet 429 – 
Neuhradená strata z minulých rokov.  
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2004 bola aj vzhľadom 
k dosiahnutému priaznivému hospodárskemu výsledku za rok 2003 uvedená strata zo 
zisku uhradená.  
Odložené dane účtované Spoločnosťou sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou 
hodnotou majetku a jeho daňovou základňou. Za rok 2005 bol vyčíslený a zúčtovaný 
odložený daňový záväzok v sume 3 239 tis. Sk. 
 
            
(j)  Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období  sa vykazujú vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
(k) Leasing 

 
K 31.12.2005  spoločnosť nemala uzatvorené žiadne leasingové zmluvy. 
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(l) Cudzia mena 

 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom 
určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu a v účtovnej závierke kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
 
(m)  Výnosy 
 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o  
dobropisy vystavené na základe uznanej reklamácie. 
 
 

informácie o údajoch na strane aktív súvahy 
 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
 
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. 
januára 2005 do 31. decembra 2005 je uvedený v Prílohe č. 1. 
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd do výšky: 
- pre jednu a všetky škody z rizika povodeň:  200 000 000,- 
- pre ostatné riziká okrem povodne :  1 000 000 000,-  
- pre prípad odcudzenia na jednu a všetky škody: 10 000,- 
- pre poistenie strojov a zariadení: 200 000 000,- 
 

Dlhodobý finančný majetok 
Spoločnosť nevlastní. 
 

Zásoby 
 
Na inventúrou r.2004 určené maloobrátkové zásoby bola v  sume 249 tis. Sk  vytvorená 
opravná položka , tieto zásoby boli v priebehu roka zlikvidované odovzdaním do 
Kovošrotu a opravná položka bola rozpustená do výnosov spoločnosti. 
Inventúra r.2005 nezistila žiadne maloobrátkové zásoby.   
 

Pohľadávky 
 
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

stav k 
31.12.2004 

TSKK 

tvorba 
(zvýšenie) 

zníženie 
(použitie) 

zrušenie 
(rozpustenie 

stav k 
31.12.2005 

TSKK 
17949 948 0 1054 17843 
17949 948 0 1054 17843 
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Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  
 

Veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2004 
TSKK 

k 31.12.2005 
TSKK 

pohľadávky z obchodného styku v lehote splatnosti 54 979 81 415 
pohľadávky z obchodného styku po lehote 
splatnosti 23 000 19 429 
pohľadávky voči spoločníkom v združení 2 820 2 820 
pohľadávky daňové 0 0 
pohľadávky ostatné 700 745 
spolu 81 499 104 409 

 
                                                                                                                                                                                

Finančné účty 
 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. 
Účtami v bankách môže Spoločnosť  voľne disponovať,okrem termínovaného účtu 
v ČSOB, kde má z dôvodu čerpania pomoci z fondov EU viinkulované finančné 
prostriedky v prospech Implementačnej Agentúry enviromentálnych projektov  
Ministerstva životného prostredia SR a celkovej sume 2 340 830 EUR.   
Spoločnosť má z titulu čerpania pomoci z fondov EU založený čerpací úverový účet 
v Dexia banke Slovensko, na ktorom sú uložené peňažné prostriedky v celkovom objeme 
989 EUR, t.j.  37 tis.Sk. 
V minulom roku založené úverové zmluvy i účty s nimi súvisiace boli zrušené a bola 
podpísaná nová úverová zmluva so zmenenými podmienkami a založený nový úverový 
účet. 
 
 

Časové rozlíšenie 
 
Ide o tieto položky: 
Náklady budúcich období – jedná sa o časové rozlíšenie predplatného na zákonné 
poistenie motorových vozidiel, predplatného odborných časopisov a literatúry a spotreby 
plynu. Príjmy budúcich období – sú tu uvedené príjmy z očakávaných plnení za poistné 
udalosti vzniknuté v uplynulom roku.    
 

 

k 
31.12.2004 

TSKK 

k 
31.12.2005 

TSKK 
náklady budúcich 
období 775 692 
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Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 

Vlastné imanie 
 
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti  P. 
 

Rezervy 
 
Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

k 31. 12. 2004 k 31.12.2005
zákonné rezervy 1 243 3 198
rezerva na nevyčerp. Dovolenku 576 936
poistne k nevyčerp. Dovolenke 203 306
rez. na nevypl. odmeny GR a zam. 180 1 424
rezerva na poistne k odmenám GR 34 311
rezerva na audit a DP 250 221
ostatné rezervy 0 11
nevyfakt. Dodávky 73 31
ND           - úroky 23 0
ND           - poštové služby 0 0
ND           - poplatky 37 0
ND           - publikácie 13 31
rezervy spolu 3 209

 
 
Zákonné rezervy 
 

Rezerva  na ročné odmeny : 
Spoločnosť vytvorila na ročné odmeny GR a zamestnancov za rok 2005 , ktoré 
k 31.12.2005 neboli ešte vyplatené. K 31.12.2005 nebola známa presná, len 
predpokladaná  výška ročných odmien. 

 

Záväzky   
 

k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005
TSKK TSKK

záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti 0 1 036
záväzky z obchodného styku do lehoty splatnosti 13 294 33 719
spolu krátkodobé záväzky 13 294 34 755
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Odložený daňový záväzok, pohľadávka 
 

a)pohľadávka 0
b) záväzok
Vznik spoločnosti - Zavedenie účtovania o odloženej dani k 
1.1.2003 ( rozdiel medzi ZC DM účtovnou  a ZC daňovou) - 
neuhradená strata  minulých rokov - účet 429

37 421

odložený daň. záväzok účtovaný do nákladov r.2003 10 999
odložený daň. záväzok účtovaný do nákladov r.2004 5 353
odložený daň. záväzok účtovaný do nákladov r.2005 3 239
odložený daňový záväzok na účte 481 k 31.12.2005 57 012

 
 
 
Vzniknutá neuhradená strata minulých rokov bola rozhodnutím valného zhromaždenia  
z 21.6.2004 uhradená čiastočne zo zisku roku 2003 a čiastočne z rezervného fondu. 

 
Sociálny fond 
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v 
nasledujúcej tabuľke: 

 31. 12. 2004 31.12.2005
TSKK

stav k 1. januáru 50 281
tvorba na ťarchu nákladov 748 849
tvorba zo zisku 687 900
čerpanie -1 204 -1 647
stav k 31. decembru 281 383

 
 
Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. 
Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpal na sociálne potreby 
zamestnancov, napr. na rekondičné pobyty, príspevok na stravovanie zamestnancov a 
pod. 
 

Bankové úvery a dotácie 
 
Spoločnosť má podpísanú  Zmluvu o úvere s Dexia bankou Slovensko, a.s. na celkovú 
sumu 5 345 633 EUR , v súvislosti s uskutočňovaním investičných projektov 
financovaných čiastočne zo št. rozpočtu a čiastočne z fondov európskych spoločenstiev . 
K závierkovému dňu žiadne úverové prostriedky neboli čerpané. 
V súvislosti s týmito projektami boli spoločnosti poskytnuté dotácie z fondov EU vo 
výške  
5 389 tis. Sk a  dotácie zo št. rozpočtu vo výške 2 252 tis. Sk 
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Časové rozlíšenie 
 
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
Na účte čas. rozlíšenia výdavkov budúcich období je zúčtovaná suma vyčerpanej 
podzemnej vody, ktorú spoločnosť takto eviduje z dôvodu oneskoreného dodania 
vyúčtovania odberov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku . 

31.12.2004 31.12.2005
TSKK TSKK

vyčerpaná podzemná voda 0 14 437
čas. rozl . posk. Služby 0 0 53
čas. rozl. Stravne 30 38
čas. Rozl. Nájom pozemkov 11 0
odvod za nespl. ZTP 42 13

spolu výdavky budúcich období 83 14 541

 
informácie o výnosoch 
 

8. Štruktúra  výnosov z hospodárskej činnosti je  uvedená v 
nasledujúcej tabuľke: 

 
Druh výnosu k 31 12 2004 v 

TSKK
k 31 12 2005 v 

TSKK
tržby z predaja vl. výr. 186 569 212 429
tržby za odkanaliz. 160 867 181 704
STM činnosť 2 068 1 230
Použitie mechanizmov dopravy 573 682

tržby z predaja DM 30 638 20 299
výnosy z odp. Pohľadávok 18 032 852
náhrady prev. škôd od 
poisťovne

1 765 1 611

ostatné výnosy z hosp. činnosti 9 207 4 325

spolu 409 719 423 132  
 
 

Finančné výnosy 
 
Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

2004 2005
TSKK TSKK

kurzové zisky 107 165
výnosové úroky 500 907
spolu 607 1 072
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Informácie o nákladoch 
 
Náklady súvisiace z hospodárskou činnosťou. 
 
Prehľad o nákladoch  je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 
 

2004 2005
TSKK TSKK

spotreba materiálu 44 231 41 595
spotreba energie 33 501 41 106
spotreba neskl. Dodávok 474 485
opravy a udržovanie 22 634 47 582
cestovné 345 260
náklady na reprezentáciu 189 264
ostatné služby 16 494 32 810
rezervy 1 243 3 209
opravné položky 2 977 948
osobné náklady 93 753 99 195
odpisy 73 545 85 221
ostatné 66 054 23 287
spolu 355 440 375 962

 

Finančné náklady 
 
Prehľad o finančných nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
Poistné náklady boli v minulosti účtované ako finančné náklady, ale na základe 
odporúčaní audítora ich spoločnosť od 1.1.2005 účtuje na účet ostatných prevádzkových 
nákladov. 
 

2004 2005
TSKK TSKK

kurzové straty 396 2 811
ostatné fin. N vrátane poistného 2 853 193
nákladové úroky 23 38
spolu 3 272 3 042

 
 

Informácie o daniach z príjmov 
 
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v 
nasledujúcej tabuľke: 
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Podľa DP základ
dane daň daň

TSKK TSKK %

výsledok hospodárenia pred 
zdanením 45 200 100,00 %
z toho teoretická daň 19 % 8 588 19,00 %

pripočitateľné položky 11 606 2 205 4,88 %
odpočitateľné položky -19 394 -3 685 -8,15 %
základ dane 37 412 7 108 15,73 %

splatná daň 7 108 15,73 %
odložená daň 3 239 7,17 %
celková vykázaná daň 10 347 22,89 %

2005

 

 
Informácie o údajoch na podsúvahových  účtoch 
 

1. Spoločnosť vedie podrobnú podsúvahovú evidenciu vytvorených opravných 
položiek k rizikovým pohľadávkam a ich zrušenie pri ich odpise alebo 
úhrade.(účet 755,756) 

.     
2. Z dôvodu množstva vysunutých prevádzok spoločnosť vedie podsúvahovú 

evidenciu cenín (stravných lístkov), aby mala prehľad o ich pohybe mimo 
centrálneho trezoru cenín. (účet 753) 

3. Spoločnosť vedie podsúvahovú evidenciu dosiaľ neaktivovaných 
vnútropodnikových nákladov na vykonaný hydrogeologický prieskum 
využiteľnosti podzemných zdrojov. (účet 751, 752) 

  

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 
Prípadné ďalšie záväzky 
 
Neevidujeme. 
 
Ostatné finančné povinnosti 
 
Neevidujeme. 
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Informácie o príjmoch a výhodách členov 
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky 
 

štatutárnych dozorných iných Spolu
TSKK TSKK TSKK

Peňažné príjmy 616 432 1 048
Tantiemy 790 1 490 2 280

Príjmy štatut.orgánov Celkom 1 406 1 922 0 3 328 0

Členovia orgánov

 
 

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej 
jednotky a spriaznených osobách 
 
Spriaznené osoby:  
 
 
Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými 
osobami. 
 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa 
zostavenia účtovnej závierky 
 
Po 31. decembri 2005 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
 

Informácie o Vlastnom imaní 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v 
nasledujúcej tabuľke: 
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s ta v s ta v
3 1 .1 2 .2 0 0 4 p r í ra s tk y ú b y tk y p re s u n y 3 1 .1 2 .2 0 0 5

T S K K T S K K T S K K T S K K T S K K
v la s tn é  im a n ie 1  5 2 9  1 0 9 7 2  1 4 0 4 0  4 6 5 1  5 6 0  7 8 4
Z á k la d n é  im a n ie 1  3 8 5  9 1 4 1  3 8 5  9 1 4
V la s tn é  a k c ie  a  v la s tn é  o b c h o d n é  p o d ie ly
Z m e n a  z á k la d n é h o  im a n ia

K a p i tá lo v é  fo n d y
E m is n é  á ž io
O s ta tn é  k a p i tá lo v é  fo n d y

Z á k o n n ý  re z e rv n ý  fo n d  z  k a p i tá lo v ý c h  v k la d o v

O c eň . r o z d ie ly  z  p re c e n e n ia  m a je tk u  a  z á v ä z k o v

O c eň . r o z d ie ly  z  k a p i tá lo v ý c h  úča s t ín

O c eň . r o z d ie ly  z  p re c e n . p r i  s p ly n u t í  a  ro z d e le n í

F o n d y  z o  z is k u 1 0 2  7 3 0 3 7  2 8 6 1 4 0  0 1 6
Z á k o n n ý  re z e rv n ý  fo n d 1 0 2  7 3 0 4  0 4 7 1 0 6  7 7 7
N e d e l i teľn ý  fo n d
Š ta tu tá rn e  fo n d y  a  o s ta tn é  fo n d y 0 3 3  2 3 9 3 3  2 3 9

V ý s le d o k  h o s p o d á re n ia  m in u lý c h  ro k o v
N e ro z d e le n ý  z is k  m in u lý c h  ro k o v
N e u h ra d e n á  s t ra ta  m in u lý c h  ro k o v 0 0

4 0  4 6 5 3 4  8 5 4 4 0  4 6 5 3 4  8 5 4

S p o lu 3  1 6 0  9 4 8 1 8 1  5 6 6 8 0  9 3 0 0 3  2 6 1  5 8 4

V ý s le d o k  h o s p o d á re n ia  z a  b e ž n é  úč to v n é  
o b d o b ie

 
 
 
 
Účtovný zisk za rok 2004 vo výške  TSKK bol rozdelený takto: 
 

TSKK
výplata dividend 0
výplata tantiem 2 279
prídel do sociálneho fondu 900
prídel do zákonného rez. Fondu 4 047
úhrada straty minulých období 0
prevod na fond rozvoja /427/ 33 239
spolu 40 465

 
 
O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2005 vo výške 34 854 TSKK 
rozhodne valné zhromaždenie.  

 
Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2005 
 
Príloha č. 2 
 
Peňažné prostriedky 
 
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty 
peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný 
účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom 
a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami. Spoločnosť zostavuje cash flow 
typu B – nepriama metóda.  
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Listina akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
    

Por.č. Názov právnickej osoby Počet akcií Podiel v % 

1. Obec Banka 12 495 0,90 

2. Obec Bašovce 2 460 0,18 

3. Obec Biely Kostol 7 320 0,53 

4. Obec Bíňovce 4 435 0,32 

5. Obec Bohdanovce 6 058 0,44 

6. Obec Bojničky 7 761 0,56 

7. Obec Boleráz 13 071 0,94 

8. Obec Borová 2 054 0,15 

9. Obec Borovce 5 580 0,40 

10. Obec Brestovany 12 567 0,91 

11. Obec Bučany 13 934 1,01 

12. Obec Buková 4 501 0,32 

13. Obec Cífer 24 253 1,75 

14. Obec Červeník 9 662 0,70 

15. Obec Dechtice 11 625 0,84 

16. Obec Dlhá 2 584 0,19 



 51 

17. Obec Dobrá Voda 5 554 0,40 

18. Obec Dolná Krupá 14 552 1,05 

19. Obec Dolné Dubové 4 036 0,29 

20. Obec Dolné Lovčice 4 704 0,34 

21. Obec Dolné Orešany 7 700 0,56 

22. Obec Dolné Otrokovce 2 185 0,16 

23. Obec Dolné Trhovište 4 076 0,29 

24. Obec Dolné Zelenice 3 624 0,26 

25. Obec Dolný Lopašov 6 278 0,45 

26. Obec Drahovce 16 878 1,22 

27. Obec Dubovany 5 979 0,43 

28. Obec Ducové 2 296 0,17 

29. Obec Dvorníky 12 906 0,93 

30. Obec Horná Krupá 3 659 0,26 

31. Obec Horné Dubové 2 499 0,18 

32. Obec Horné Orešany 11 821 0,85 

33. Obec Horné Otrokovce 5 822 0,42 

34. Obec Horné Trhovište 3 591 0,26 
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35. Obec Horné Zelenice 4 187 0,30 

36. Obec Hrnčiarovce nad Parnou 13 542 0,98 

37. Obec Hubina 3 421 0,25 

38. Obec Chtelnica 16 584 1,20 

39. Obec Jalšové 3 147 0,23 

40. Obec Jaslovské Bohunice 11 030 0,80 

41. Obec Kátlovce 7 118 0,51 

42. Obec Kľačany 6 391 0,46 

43. Obec Kočín - Lančár 3 461 0,25 

44. Obec Koplotovce 3 500 0,25 

45. Obec Košolná 4 174 0,30 

46. Obec Krakovany 8 701 0,63 

47. Obec Križovany nad Dudváhom 11 487 0,83 

48. Mesto Leopoldov 26 194 1,89 

49. Obec Lošonec 3 520 0,25 

50. Obec Madunice 12 639 0,91 

51. Obec Majcichov 12 037 0,87 

52. Obec Malženice 7 399 0,53 
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53. Obec Merašice 2 525 0,18 

54. Obec Moravany nad Váhom 12 233 0,88 

55. Obec Naháč 2 911 0,21 

56. Obec Nižná 3 310 0,24 

57. Obec Opoj 5 070 0,37 

58. Obec Ostrov 7 562 0,55 

59. Obec Pastuchov 6 332 0,46 

60. Obec Pavlice 3 212 0,23 

61. Obec Pečeňady 3 533 0,25 

62. Mesto Piešťany 197 858 14,28 

63. Obec Prašník 5 731 0,41 

64. Obec Radošovce 2 604 0,19 

65. Obec Rakovice 3 186 0,23 

66. Obec Ratkovce 1 936 0,14 

67. Obec Ratnovce 6 267 0,45 

68. Obec Ružindol 7 916 0,57 

69. Obec Sasinkovo 5 770 0,42 

70. Obec Siladice 4 102 0,30 
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71. Obec Slovenská Nová Ves 2 872 0,21 

72. Obec Smolenice 21 281 1,54 

73. Obec Sokolovce 7 556 0,55 

74. Obec Suchá nad Parnou 11 278 0,81 

75. Obec Šelpice 3 637 0,26 

76. Obec Šípkové 2 571 0,19 

77. Obec Špačince 13 228 0,95 

78. Obec Šterusy 3 421 0,25 

79. Obec Šúrovce 14 275 1,03 

80. Obec Tekolďany 1 073 0,08 

81. Obec Tepličky 1 635 0,12 

82. Obec Trakovice 8 478 0,61 

83. Obec Trebatice 8 230 0,59 

84. Mesto Trnava 455 842 32,89 

85. Obec Trstín 8 256 0,60 

86. Obec Veľké Kostoľany 16 917 1,22 

87. Obec Veľké Orvište 6 509 0,47 

88. Obec Veselé 7 484 0,54 

89. Obec Vlčkovce 7 589 0,55 
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90. Obec Voderady 8 289 0,60 

91. Mesto Vrbové 41 200 2,97 

92. Obec Zavar 11 344 0,82 

93. Obec Zeleneč 15 635 1,13 

94. Obec Zvončín 4 246 0,31 

95. Obec Žlkovce 3 958 0,29 

 
 


