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Vážení primátori, starostky a starostovia,  

vážení akcionári! 

 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. Piešťany /ďalej len TAVOS, a.s./ bola založená  

07. januára 2003. 

Päť rokov uplynulo od uskutočnenia prerodu z odštepného závodu bývalého štátneho 

podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Bratislava na samostatnú akciovú 

spoločnosť. Za toto obdobie sa TAVOS, a. s. stala životaschopná, stabilná, výkonná, 

nesporne úspešná a v odbornej verejnosti uznávaná podnikateľská spoločnosť. Isteže nebolo 

to obdobie ľahké. Bolo potrebné prekonať úskalia, osvojiť si rad nových, dovtedy 

nevykonávaných a nepoznaných činností, či už investičného, obchodného alebo finančného 

charakteru. Ale vďaka nezlomnému úsiliu a trpezlivosti sa podarilo predsavzatia naplniť. 

 

Dnes TAVOS, a.s. realizuje veľké investičné stavby z prostriedkov ISPA, resp. 

Kohézneho fondu a Štrukturálneho fondu. 

Do októbra 2008 má byť takto ukončená rekonštrukcia ČOV Trnava – Zeleneč a do 

18. júna 2009 kanalizácia v 28 obciach trnavského regiónu. Náklady v prípade rekonštrukcie 

ČOV činia 4,1 milióna eur (€) a kanalizácie 22,77 milióna €. 

Rekonštrukcia piešťanskej ČOV za 5,9 milióna € bola ukončená a uvedená do 

skúšobnej prevádzky 06. augusta 2007, kanalizáciu v Piešťanoch a v 5 okolitých obciach za 

8,3 milióna € práve dokončujú. V Leopoldove a v Maduniciach kanalizácia spolufinancovaná 

zo Štrukturálneho fondu bola zrealizovaná v roku 2007 a náklad činil takmer 96 miliónov Sk. 

 

Desiatky ďalších menších stavieb a opráv TAVOS, a.s. realizuje na jestvujúcich 

zariadeniach a objektoch. 

Náročnosť práce súvisiaca s rozsahom, ale najmä kvalitou jednotlivých činností sa 

zvyšuje tiež na prevádzke vodovodov a kanalizácií. 

Po zložitom období prípravy sme obdržali 26. apríla 2007 osvedčenie o akreditácii 

laboratória. Začali sme so zavádzaním systému kvality STN EN ISO 9001:2001. 

Zavádzanie tzv. Geografického, ale i Dokumentačného informačného systému (GIS, 

DIS) popri vodárenskom monitorovacom dispečingu sa postupne stávajú trvalou súčasťou 

zabezpečovania prevádzky TAVOS, a.s. 
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V hodnotenom roku 2007 sa zvýšili ceny takmer všetkých nákladových položiek, ktoré 

TAVOS, a.s. nakupuje. Naopak z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví TAVOS, 

a.s. znížil cenu vodného a stočného v priemere viac ako o 10 %. Napriek tomu hospodársky 

výsledok, už po zdanení, bol dosiahnutý na úrovni 19,384 milióna Sk. Je to čiastka, ktorá 

vrátane výnosov roku 2008 postačuje na krytie záväzkov, resp. nákladov, navyše 

s plánovaným ziskom.  

Je to však málo k tomu, aby TAVOS, a.s. rozbiehal nové, začínajúce navyše vecne 

a finančne náročné investície, či už stavby vodovodov alebo kanalizácií. Tu bude potrebná 

kombinácia rôznych zdrojov financovania  alebo úspornejšie riešenie našich zámerov. 

 

Ak ale rok 2007 hodnotím ako rok úspešný, potom i touto formou ďakujem 

funkcionárom miest a obcí, ktorí bez nároku na finančnú odmenu iniciatívne pracovali 

v Predstavenstve a Dozornej rade TAVOS, a.s. Som povďačný všetkým predstaviteľom miest 

a obcí, ktorí sa snažia o zosúladenie záujmov starostovských či primátorských so záujmami 

a možnosťami TAVOS, a. s. 

 

S úctou  

                                                                            

  Ing. Marek Gálik, PhD. 

Predseda predstavenstva 
   a generálny riaditeľ 

                      v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

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 ústavy :  Dexia banka Slovensko, a. s 
    ČSOB, a.s. 
                                                Všeobecná úverová banka, 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 
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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. 2007 
 
  Základný kapitál spoločnosti:  Základné imanie je  1 385 914 000,- Sk  (slovom 
jednamiliardatristoosemdesiaťpäťmiliónovdeväťstoštrnásťtisíc Sk). Základné imanie 
spoločnosti je rozdelené  na  1 385 914 akcií, všetky v menovitej hodnote 1 000,- Sk (slovom: 
Jedentisíc 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. ovláda celkom 95 akcionárov. Sú to 
výlučne obce okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (okrem samotného mesta Hlohovec).  
           Spoločnosti do 31.12.2007 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. 2007): 
 
  Mesto Trnava,    IČO  00313114           –  32,89 % 
  Mesto Piešťany, IČO  00612031           –  14,28 % 
 
           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. 
 
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 2007 žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií spoločnosti. Rovnako 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v  roku 2007 neposkytla žiadnu ponuku na 
prevzatie akcií iných spoločností. 
 
 

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 
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(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.   Výnosy hlavných a finančných  činností za rok 2007  
 
  
Výnosy z  činností pôsobenia TAVOS, a. s.  
 

 T  e  x  t  Rok 2007 v tis. Sk 
1. Tržby za vodné                  207 940 
2. Tržby za stočné                 225 356 
3. Stavebno - montážna činnosť 2 185 
4. Tržby z dopravy                        675 
5. Výnosy z ostatných činností                   13 486 
6. Finančné výnosy                   10 148 
 C  e  l  k o m  :                 459 790 

  
 
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 závodov, 
čerpacích staníc, čistiarní odpadových vôd a iné v účtovnej zostatkovej hodnote 1 135 112 
tis. Sk a ďalej o pozemky v účtovnej zostatkovej hodnote  88 504 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 2007 bolo organizačno-právnemu útvaru spoločnosti postúpených 
na súdne vymáhanie 76 (nových) pohľadávok v celkovej sume 7 512 040,- Sk. Vo všetkých 
týchto prípadoch  boli dlžníkom odoslané predžalobné upomienky, resp. bola podaná voči 
nim priamo žaloba.  
 
     Mimosúdne bolo vyriešených (po došetrení a  po zaslaní predžalobných upomienok) a  aj 
uhradených 54 pohľadávok v celkovej sume 172 209,50 Sk. 
 
     Dohodou o úhrade pohľadávky (t.j. splátkovým kalendárom) bolo v roku 2007 
zabezpečených  (riešených)  9 pohľadávok v celkovej sume  908 341,50 Sk.  
      Z prebiehajúcich súdnych sporov bolo v roku 2007 úspešne právoplatne skončených 18 
sporov. V rámci exekučného konania bolo v roku 2007 podaných 8 návrhov. 
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B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách 
 
Číselné údaje o investíciách uskutočnených v roku 2007   (v tis. Sk )                                                                                                                                        

Rok Nefinančné investície   Finančné investície  Investície celkom 
2007 564 729 0 564 729 

 
Nefinančné investície členené podľa typu  (v tis. Sk) 
 Rok  2007 Spôsob financovania 
  C e l k o m:         564 729 vlastné zdroje 
  z toho: nehmotný majetok            2 794 vlastné zdroje 
              stavebné investície         551 243 kombinované financovanie 
              samostatne hnuteľné veci           10 692 vlastné zdroje 
Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku 
 
Hlavné nefinančné investície z hľadiska objemu v roku 2007  (v tis. Sk) 
Rok Názov stavby a popis Prestavané Spôsob financovania 

2007 
 

2007 
 

2007 
 
 
 
 

Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a 
ČOV 
ČOV a odkanalizovanie trnavského 
regiónu 
Dobudovanie ČOV a kanalizačného 
systému v obci Madunice a čiastočné 
dobudovanie kanalizačného systému 
v meste Leopoldov 

194 161 
 
 

262 035 
 
 

37 500 
          

 
Fondy EU, ŠR a vlastné 

zdroje (kombinácia 
vlastných prostriedkov 

a úveru) 
 
Štrukturálny fond a vlastné 

zdroje 

 
Údaje o hlavných  plánovaných nefinančných investíciách v roku 2008  
 
 V roku 2008 v oblasti investičných výdajov spoločnosť plánuje nižšie uvedené 
významné investičné stavby: 
                  ( v tis. Sk ) 
Č. pol. Druh investície Investičné 

výdaje 
1. 
2. 
 

    3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 

Pokračovanie realizácie stavieb „ISPA Trnava“ a „ISPA Piešťany“ 
Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany 
(Kohézny fond) stavba v je v štádiu spracovania PD 
Dobudovanie ČOV a kanalizačného systému v obci Madunice  
a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému (Štrukturálny fond) 
Skupinový vodovod Križovany (Štrukturálny fond) 
Rekonštrukcie vodných stavieb (vodovody a kanalizácie) 
Stroje a zariadenia 
Obstaranie nehmotných investícií 

502 239 
 

16 510 
 

19 948 
6 900 
50 232 
20 880 
11 140         

    S p o l u  : 627 849 
 
 
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. 
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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, veková štruktúra, úroveň kvalifikácie 
 

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2007 
  Ženy Muži Celkom 
Veková hranica abs. % priem.vek abs. % priem.vek abs. % priem.vek 

0-17                   
18-25 4 1,23 22,25 3 0,92 24,67 7 2,15 23,29 
26-30 5 1,53 27,8 7 2,15 27,86 12 3,68 27,83 
31-35 3 0,92 33,00 18 5,52 33,11 21 6,44 33,10 
36-40 11 3,37 38,45 22 6,75 38,59 33 10,12 38,55 
41-45 6 1,84 43,17 34 10,43 43,26 40 12,27 43,25 
46-50 16 4,91 48,19 49 15,03 47,80 65 19,94 47,89 
51-55 14 4,29 53,07 60 18,4 53,00 74 22,70 53,01 
56-59 6 1,84 56,33 45 13,8 57,49 51 15,64 57,35 
nad 60     23 7,06 61,57 23 7,06 61,57 
Celkom 65 19,94 44,02 261 80,06 48,7 326 100 47,76 

 
 

Rok 2007 
Priemerný počet zamestnancov celkom 326 

             z toho 
úsek vodovodov 118 
úsek kanalizácií 110 
stredisko dopravy 28 
chemicko-laboratórna činnosť 12 
správa 58 

 
 

Kvalifika čná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie 
stupeň vzdelania počet % zastúpenie 
Vedecká výchova (doktoranské štúdium) 1 0,31 
vysokoškolské a bakalárske vzdelanie 48              14,72 
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 65 19,94 
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 6 1,84 
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU 179 54,91 
ukončené základné vzdelanie 27 8,28 
zamestnanci celkom 326 100,00 
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B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch v roku 2007 
 
Predstavenstvo, ktorého funkčné obdobie trvalo do skončenia volebného obdobia 
 
 
Ing. Marek  Gálik, PhD.            predseda predstavenstva 
                                                   Vykonávané zamestnanie : generálny riaditeľ 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                  

 
Predstavenstvo, ktorého funkčné obdobie začalo po voľbách 
 
 
Ing. Marek  Gálik, PhD.            predseda predstavenstva 
                                                   Vykonávané zamestnanie : generálny riaditeľ TAVOS, a.s. 
 
Ing. Jaroslav Kuběna                  člen predstavenstva                                                   
                                                    Vykonávané zamestnanie: tech.-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 
 
Ing. Vladimír Púčik                   člen predstavenstva, 
                                                    Vykonávané zamestnanie:  starosta obce  Ružindol 
 
Ing. Ivan Ščasný                        člen predstavenstva 
                                                   Vykonávané zamestnanie: ekonomický námestník TAVOS, a.s. 
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Dozorná rada, ktorej funk čné obdobie skončilo ukončením volebného obdobia 
 
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 
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Dozorná rada, ktorej funkčné obdobie začalo po voľbách  
 
 
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 
 
Rudolf Ružička                          člen dozornej rady 
                                                    Vykonávané zamestnanie: starosta obce Dobrá Voda 
 
Ing. Tibor Čepec                        člen dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie: starosta obce Cífer 
 
Ing. Marián Dóczy                     člen dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie: starosta obce Sokolovce 
 
Milan Šinský                             člen dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie: vedúci  ČOV Zeleneč 
 
Milan Straška                            člen dozornej rady 
                                                   Vykonávané zamestnanie:  prevádzkový montér   
                                                    vodovodov, Závod Trnava 
 
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 2007 
od emitenta 

 
Členovia Predstavenstva (okrem tých, ktorí vykonávajú funkciu starostu obce, pričom 

táto informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 47) prijali v roku 2007 od 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 631 tis. Sk a tantiémy za rok 2006 
vo výške 1 000 tis. Sk.  Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2007 budú 
poskytnuté v roku 2008 vo výške navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej Dozornou radou a 
schválenej na Valnom zhromaždení. 
 

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 47) prijali 
v roku 2007 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške   
566 tis. Sk a tantiémy za rok 2006 vo výške 300 tis. Sk. 

 



 14 

Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2007 budú predmetom 
schválenia z rozdelenia čistého zisku Valným zhromaždením v roku 2008. 
 

Vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ a jeho dvaja námestníci. Generálny 
riaditeľ a Technicko – prevádzkový námestník boli členmi predstavenstva Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s.. V roku 2007 boli riadnymi voľbami zvolení noví členovia 
Predstavenstva a aj Ekonomický námestník GR bol zaradený medzi členov predstavenstva 
spoločnosti. 
 

Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku 
2007 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 2007       ( v tis. Sk ) 
 

R o k  2005 2006 2007 
základné imanie 1 385 914 1 385 914 1 385 914 
kapitálové fondy 0 0 0 
zákonný rezervný fond 106 777 110 262 114 445 
štatutárne fondy  
(fondy rozvoja a rezervný fond) 

0 62 407 97 653 

nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0 
neuhradená strata z minulých rokov 0 0 - 5 131 
hospodársky výsledok po zdanení 34 854 41 829 19 384 
vlastné imanie celkom 1 560 784 1 600 412 1 612 265 
počet akcií 1 385 914 1 385 914 1 385 914 
vlastné imanie na 1 ks akcie 1 126,- Sk 1 155,- Sk 1 163,- Sk 

 
Rok  2007 
 
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. 
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R o k 2006 2007 
zisk na akciu  (Sk) 30,18 13,99 

 
C.3. Dividendy na akciu 
 

O výplate dividend za rok 2007 rozhodne Valné zhromaždenie akcionárov. Za rok 
2006 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 trojročnom 

období 
 

Plánovaný vývoj výnosov, nákladov a hospodárskych výsledkov do roku  2010: 
 

V roku 2008 spoločnosť plánuje objem výnosov  celkom 469 200 tis. Sk, 
objem nákladov celkom 452 200 tis. Sk. Hospodársky výsledok pred zdanením 
dosiahne hodnotu 17 000 tis. Sk 
 V rokoch 2009 a 2010 vplyvom zaradenia náročných investičných stavieb 
(budovaných s prispením fondov ISPA, ŠF a KF a ŠR ) a zaradením vkladu vodných 
stavieb z majetku obcí, budú účtovné náklady spoločnosti rásť rýchlejšie ako jej 
výnosy. To bude mať za následok zníženie hodnoty účtovného zisku spoločnosti. 
 

Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej právnickej ani fyzickej 
osobe a nie je súčasťou konsolidačného 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 431/2003 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 za záväzné vyhlásenia. 
 

Všetky dokumenty a materiály uvádzané vo Výročnej správe sú k nahliadnutiu v sídle 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany v pracovných dňoch od 8 
do 12 hodiny. 
Údaje uvádzané vo Výročnej správe sa vzťahujú k 31. 12. 2007, ak nie je uvedené inak. 
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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 vyhlásenia 
 
Ja, Ing. Marek Gálik, PhD. 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. Marek Gálik, PhD. 
                  predseda predstavenstva  

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
                             v. r. 
 

Ja, Ing. Jaroslav Kuběna 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. Jaroslav Kuběna 
                    člen predstavenstva  

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
                           v. r. 
 

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

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
                           v. r. 
 
 

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky: 
 
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2007 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  

roku 2007 a informácia o činnosti dozornej rady za rok 2007 

 
 

Dňa 7. januára 2008 uplynulo presne päť rokov od vzniku Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Piešťany. Piaty rok jej existencie je ďalší rok ktorý uzatvára akciová 
spoločnosť s kladným hospodárskym výsledkom – ziskom po zdanení  v sume  19 384 tis. Sk.  

 
Dozorná rada spoločnosti ako najvyšší kontrolný orgán v zmysle Obchodného 

zákonníka počas celého roka v rámci svojej pôsobnosti dohliadala na výkon činnosti 
predstavenstva pri riadení podnikateľskej činnosti spoločnosti. Celkovo sa v roku 2007 zišla 
štyri krát.  

 
V tomto roku – 2008 – sa zišla zatiaľ jeden krát z dôvodu preskúmania Individuálnej  

účtovnej závierky za rok 2007, návrhu rozdelenia zisku a prerokovania materiálov na 
zasadnutie výročného Valného zhromaždenia. 

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2008 preskúmala účtovnú závierku 
spoločnosti za uplynulé obdobie a konštatuje, že spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so 
zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. a ďalšími zaväzujúcimi predpismi. 

Účtovná závierka  bola overená nezávislou audítorskou spoločnosťou Vengrín Audit, 
spol. s r.o. dňa 20. marca 2008. 

Dozorná rada spoločnosti v nadväznosti na stanovisko nezávislého audítora 
konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti vyjadruje verne vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2007 a výsledky jej hospodárenia 
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, sú v súlade so slovenským zákonom o 
účtovníctve. 

Dozorná rada preto v návrhu uznesenia odporúča, z dôvodu týchto 
skutočností, Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2007 schváliť. 

 
Predstavenstvo spoločnosti predložilo dozornej rade na jej poslednom zasadnutí na 

preskúmanie taktiež návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 v nasledovnej štruktúre: 
 
Čistý zisk po zaúčtovaní dane             19 384 tis. Sk 
Prídel do rezervného fondu     1 938 tis. Sk 
Neuhradená strata z minulých rokov   5 131 tis. Sk 
Prídel do sociálneho fondu               1 100 tis. Sk  
Tantiémy pre členov štatutárnych orgánov             1 300 tis. Sk 
Zostatok zisku               9  915 tis. Sk      
 

Zostatok použiteľného zisku navrhuje predstavenstvo zúčtovať do Fondu rozvoja. 
Dozorná rada vo svojom uznesení zo dňa 16. apríla 2008 odporúča Valnému zhromaždeniu 
tento návrh rozdelenia zisku schváliť. 
                                                           
   
 

                             Ing. Štefan Bošnák 
                                                                                                predseda dozornej rady 

   v. r. 
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Správa o podnikateľskej činnosti  spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2007 

 
 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. podniká v oblasti dodávky pitnej a úžitkovej 
vody pre všetkých odberateľov na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez 
samotného mesta Hlohovec a obcí, ktoré si prevádzkujú tieto činnosti samostatne). Zároveň 
z tohto územia zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 
Toto podnikanie je jej hlavným predmetom činnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2003 
transformáciou časti štátneho podniku. Jedinými akcionármi sú obce ležiace na tomto území. 
 

Organizačné členenie je vymedzené organizačnou štruktúrou spoločnosti podľa 
jednotlivých území. 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 riadi činnosť jednotlivých 
výrobných závodov. Generálne riaditeľstvo sa člení na úseky a tie potom na útvary. 
Generálne riaditeľstvo zabezpečuje pre celú spoločnosť právnu, investičnú, výrobnú 
a ekonomickú nadstavbu. Do jeho pôsobnosti patrí aj útvar kvality vody, ktorý monitoruje 
kvalitu pitných a odvádzaných odpadových vôd na celom území spoločnosti. Výrobné 
závody spoločnosti zabezpečujú čerpanie a rozvod vody, jej odkanalizovanie a čistenie, 
vrátane starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť. 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 v roku 2007 zamestnávali k 31.12.2007 
spolu 326 osôb. 
 

V roku 2007 sme zásobovali pitnou vodou z verejných vodovodov 160 287 osôb. 
Počet obcí s verejným vodovodom v správe Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je 58 
z celkového počtu 95 obcí. Celková dĺžka vodovodnej siete bez prípojok je 856 km. Na sieti 
je namontovaných celkom 30 518 ks vodovodných prípojok. Ich celková dĺžka je  219 km. 
Počet namontovaných vodomerov je 31 285 ks. Spoločnosť využíva 62 čerpacích staníc, 
ktoré zásobujú 26 vodojemov a akumulačných nádrží. Celková kapacita vodných zdrojov 
podzemnej vody je 1 541 l/sek.  

 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. využíva 26 verejných kanalizácií, z ktorých je 

5 vo vlastníctve spoločnosti a zostávajúcich 21 je prevádzkovaných na základe zmlúv. 
Ďalších 11 obcí si kanalizáciu prevádzkuje samostatne. Šesť z nich je napojených aj na ČOV. 

 
Spoločnosť prevádzkuje celkom 297 km kanalizačných sietí a 76 km prípojok. 

Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje 6 čistiarní odpadových vôd, z ktorých 4 sú majetkom 
spoločnosti a 2 ČOV sú využívané na základe prevádzkových zmlúv. 

V roku 2007 sme zabezpečili odvádzanie odpadových vôd a ich následné čistenie od 
109 657 osôb. 
 
 Zásobovanie pitnou vodou v roku 2007 zaznamenalo ďalší pokles jej spotreby. 
Celkom sme dodali 11 115 tis. m3 pitnej vody. Celkovo sme odviedli a vyčistili 12 963 tis. 
m3 odpadových vôd, vrátane vôd z povrchového odtoku (Vod 1 -01). Celkové tržby za 
dodanú pitnú vodu predstavujú 207 940 tis. Sk. Celkové tržby za odvedenú a čistenú 
odpadovú vodu predstavujú 225 356  tis. Sk. 
 

Stanovenie cenovej úrovne pre príslušný rok sa už viac rokov riadi Rozhodnutím 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2007 boli po prvý krát v histórii ceny za 
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vodné a stočné nižšie v porovnaní s tými, ktoré spoločnosť uplatňovala v predchádzajúcom 
období. Problematika cien priniesla aj ďalšiu významnú zmenu. Od účinnosti nových cien 
sme zjednotili cenu za odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie na spoločnú úroveň pre 
všetkých producentov, čím došlo k zníženiu ceny u ostatných producentov a k zvýšeniu ceny 
pre obyvateľstvo. Táto rástla však pomalším tempom v porovnaní s tempom poklesu cien pre 
ostatných odberateľov. 
 
Pre rok 2007 boli teda stanovené ceny za 1 m3 bez DPH v nasledovných úrovniach: 
 
- pevná  cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých 
  odberateľov                 19,00 Sk 
- pevná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre  
  všetkých producentov                                                                                                              22,47 Sk 
- pevná cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské  
  spoločnosti (mesto Hlohovec)                                                                                                 16,22 Sk 
   

V ostatných činnostiach sa zameriavame na vykonávanie predovšetkým stavebno-
montážnych prác spojených so zriaďovaním vodovodných a kanalizačných prípojok a na 
rekonštrukciu vodovodných a kanalizačných sietí, ďalej na služby kanalizačnými vozidlami, 
čiastočne ťažkými mechanizmami, dopravu a chemicko-laboratórne činnosti, ktoré 
zabezpečuje naše novo akreditované pracovisko. 
 
            Celkové výnosy dosiahli v roku 2007 čiastku 459 790 tis. Sk. 
 
Spoločnosť na svoju aktívnu činnosť v roku 2007 vynaložila náklady v celkovej výške spolu 
431 358 tis. Sk. V roku 2007 bolo na opravy použitých 55 143 tis. Sk, čo je menej ako 
v predchádzajúcom roku, avšak plánovaná hodnota určená na opravy majetku bola, z dôvodu 
zabezpečenia plnenia úloh starostlivosti o majetok spoločnosti, prekročená o cca 10 mil. Sk.  
 
        
    Hospodárenie spoločnosti v roku 2007 sme uzatvorili s  hospodárskym výsledkom 
(ziskom) vo výške 28 432 tis. Sk. Zisk po zdanení predstavuje hodnotu 19 384 tis. Sk. 
 

Spoločnosť v roku 2007 bola v dobrej platobnej bilancii vďaka dobrému riadeniu 
svojich výdavkov. Spoločnosť má uzatvorené úverové zmluvy s Dexia bankou Slovensko, 
a.s. na financovanie projektov  ISPA . Celková výška úveru predstavuje sumu 15 024 759 
EUR. Obe stavby boli v roku 2006 zahájené a v roku 2007 pokračovalo čerpanie tohto úveru. 
 

K 31. decembru 2007 sme z úverových zdrojov použili 4 179 198,07 EUR. Zaplatené 
úroky z úveru dosiahli hodnotu 3 260 910,04 SKK. Súčasne sme už vyčerpali vinkulované 
vlastné finančné zdroje uložené v ČSOB pre realizáciu projektu ISPA Piešťany vo výške 
2 340 835 EUR.  Zostatok úveru pre ISPA Piešťany je 1 344 644,23 EUR a pre ISPA Trnava 
je zostatok úveru z dvoch zmlúv 9 500 916,70 EUR. Spolu s týmito hodnotami spoločnosť 
zabezpečovala aj úhrady príslušnej dane z pridanej hodnoty. Napriek takýmto významným 
platbám sme dokázali vhodným ukladaním  aktuálne voľných peňažných  zdrojov zabezpečiť 
kreditný úrok v celkovej výške 5 759 tis. SKK. 

 
Súčasne sme financovali aj stavbu Madunice – Leopoldov budovanú za spoluúčasti 

Štrukturálneho fondu. Systém financovania takýchto stavieb vyžaduje od obstarávateľa po 
určitú časť roka niesť celú finančnú ťarchu, ktorej časť bola nakoniec postupne zo 
Štrukturálneho fondu vrátená do rozpočtu spoločnosti. 
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V septembri 2007 bola ČOV Piešťany uvedená do skúšobnej prevádzky po jej 
rozsiahlej rekonštrukcii. Rekonštrukcia bola spolufinancovaná z fondov ISPA. Vytendrované 
rozpočtové náklady neboli prekročené. Rekonštrukcia stavby ČOV Zeleneč a dobudovania 
kanalizačných systémov lokalít Trnava a Piešťany sa uskutočňuje s rozsiahlymi zmenami, 
ktoré vyplývajú najmä zo značného časového posunu prípravy stavieb a ich následnej 
realizácie. Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje finančnú náročnosť pri realizácii 
spomínaných projektov. 

 
Plnenie úloh vyplývajúcich z uzatvorených úverových zmlúv bolo sledované 

a predkladané financujúcej banke Dexia banka Slovensko, a.s. vo štvrťročných intervaloch. 
V priebehu roka sa spoločnosť s plnením ukazovateľov vždy vysporiadala a banka nemusela 
prikročiť k nijakým nápravným opatreniam. 

 
Dôsledným dodržiavaním úloh spracovaného inšpekčného monitoringu 

a pravidelnými kontrolami kvality vypúšťaných odpadových vôd sme v roku 2007 
pokračovali v zabezpečovaní  plnenia dohodnutých zmluvných limitov znečistenia. Pri ich 
nedodržaní sme využívali zmluvne dohodnuté sankcie. Tieto sú aj v roku 2007 súčasťou 
výnosov spoločnosti.  
 

 V roku 2007 sme po prvý krát zaznamenali snahu poľnohospodárov, hospodáriacich 
na území ochranných pásiem, o získanie značnej sumy ako náhrady za majetkovú ujmu. 
Pretože sa jedná o vážny moment súvisiaci so stavom hotovosti spoločnosti, venujeme tejto 
problematike náležitú pozornosť. 
 

Účtovný výkaz – Súvaha - uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2007 oproti roku 
2006 vzrástol o 481 623 tis. Sk. 

 
Na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosť vynaložila 

636 163  tis. SKK.  
 
Podľa spracovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2007 vykazuje akciová spoločnosť stav 

aktív v sume 2 701 645 tis. Sk. Hoci v porovnaní s predchádzajúcim rokom stav záväzkov 
výrazne klesol, aj naďalej je svojou hodnotou veľmi vysoký. Je to spôsobené existenciou tzv. 
zádržného z faktúr hradených v spoluinvestorstve, najmä v spojitosti s EÚ fondami. Toto 
zádržné bude vyplatené až po splnení podmienok príslušných Zmlúv o financovaní.  
  

Účtovný výkaz ziskov a strát o. i. uvádza pokles výroby o 6,4 % a aj napriek  poklesu 
výrobnej spotreby v porovnaní s rokom 2006 o 1,6 %  je pokles pridanej hodnoty o 9,3%. 
Tento vývoj odráža pokles množstva odobratých pitných vôd odberateľmi a nižšie množstvo 
produkcie odpadových vôd. Okrem toho odráža zníženú cenu dodaných pitných vôd a služieb 
v ich odkanalizovaní a čistení. 
 
 Spoločnosť vykazuje stav vlastného imania (vlastného kapitálu) 1 612 265 tis. Sk, na 
jednu akciu tak pripadá 1 163,– Sk. 

Základné imanie (základný kapitál) spoločnosti k 31. 12. 2007 je v nezmenenom 
stave, t.j. predstavuje sumu 1 385 914 tis. Sk. 
 
Piešťany, apríl 2008 
 

                                                                                Predstavenstvo  
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
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III. Účtovná závierka 
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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 
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 
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 
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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 
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 
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 
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 

  1 385 914 100,00 
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