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Vážení akcionári, ctené pani starostky, primátori a starostovia, 
 
 
opäť,  po uplynutí jedného roka, v zmysle čl. VIII, ods. 4 STANOV Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. so sídlom v Piešťanoch, Priemyselná ulica č. 10 /ďalej len „TAVOS“/, jej 
Predstavenstvo zvolalo na deň 28. júna 2010 zasadnutie riadneho VALNÉHO  
ZHROMAŽDENIA /ďalej len „VZ“/. 
V priebehu uplynulého roka nevznikli žiadne neželateľné okolnosti, pre ktoré by bolo 
potrebné zvolávať mimoriadne VZ. 
 
Pre ozrejmenie pamäti, spoločnosť TAVOS bola založená 07. januára 2003. Ako sme za toto 
sedemročné obdobie hospodárili, plnili si stanovené úlohy, možno usúdiť z každoročne 
spracovaných a na VZ prerokovaných Výročných správ. 
 
Z ich obsahu je zrejmé, že od samotného založenia až doteraz,  TAVOS bola a je výkonná, 
všeobecne, či v odbornej verejnosti, ale i u obchodných partnerov a odberateľov uznávaná 
spoločnosť. Nie však bez problémov, úskalí a prekážok. Dielčie správy prerokované mesačne 
v Predstavenstve a následne v Dozornej rade TAVOS ich podrobne analyzujú s trvalou 
snahou hľadať východiská a nové riešenia. 
Nakoniec táto Výročná správa je syntetickým spracovaním všetkých pozitívnych i nežiaducich 
činiteľov, ktoré sa v priebehu celého predchádzajúceho roka vyskytli. 
 
Rok 2009 nebol najpriaznivejším obdobím pre napĺňanie cieľov, predovšetkým ekonomicko-
obchodných,  z ktorých sa vlastne odvíja i úroveň plnenia prevádzkových a ostatných 
činností. 
Aj TAVOS tak, ako takmer všetky odvetvia hospodárskeho a spoločenského života, poznačila 
toľko skloňovaná kríza. Dôsledok – výrazne nižšia spotreba vody a teda v konečnom dôsledku 
nižšie tržby z vodného a stočného. 
A to je náš hlavný, životne dôležitý ukazovateľ. Navyše tieto tržby čoraz výraznejšie 
ovplyvňovala platobná neschopnosť niektorých našich odberateľov. Opatreniami Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví sa pozastavila  úprava cien napriek preukázaným vyšším 
nákladovým ukazovateľom, a to len zvýraznilo marenie pôvodných zámerov TAVOS. 
Z hľadiska osvetového sa možno v tejto súvislosti pochváliť, že TAVOS má cenu vody 
a odkanalizovanie najnižšiu. 
 
Náklady na prevádzku, ale i investície a rozvoj naopak vzrástli. A len vďaka sprísneniu 
režimu a kontroly nad ich udržiavaním v prijateľnej norme, bol dosiahnutý hospodársky 
výsledok na uspokojivej úrovni. 
 
Oproti predchádzajúcim rokom však nastal istý prepad vo výške zisku, ktorý sme dosiahli. 
Treba zdôrazniť, že táto skutočnosť bola zapríčinená predovšetkým nákladovou položkou 
„odpisy“, ktoré skokom vzrástli a to z dvoch dôvodov. Po prvé TAVOS prevzal do vlastníctva 
rad obecných vodovodov a kanalizácií a po druhé – kolaudoval a teda zaradil do odpisov 
pomerne veľký majetok, vo forme dokončených veľkých investičných projektov ISPA. Treba 
len dodať, že tieto „odpisy“ ako zdroje financovania ostali „doma“. 
 
Investície, teda budovanie nových kanalizácií, ČOV a vodovodov akosi až nezdravo začali 
prevyšovať nad záujmami akcionárov, a tým aj manažmentu TAVOS, o prevádzku 
jestvujúcich zariadení objektov a celých vodárenských a kanalizačných systémov. A pritom 
vodárenské spoločnosti na Slovensku,  ale i v zahraničí boli zriaďované predovšetkým na  
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zabezpečovanie prevádzkových potrieb verejných vodovodov a kanalizácií. Nedocenenie tejto 
zásady, i keď na úkor nových investícií, by mohlo mať skôr či neskôr veľmi vážne dôsledky. 
 
Ale TAVOS napriek tomu vytvára primerané úsilie, aby sa  úroveň prevádzky neustále 
zvyšovala. 
TAVOS sa môže pochváliť vybudovaným akreditovaným laboratóriom. Disponujeme 
osvedčeniami a hodláme veľmi prednostne dokončiť zavedenie Systému manažérstva kvality. 
Vodárenský a kanalizačný dispečing, ktorý bol v hodnotenom roku v rozhodujúcej miere 
dokončený, by mal byť účinným prostriedkom akcieschopnosti pri poruchách a haváriách. 
 
GIS, teda geografický informačný systém, DIS, teda dokumentačný informačný systém, nákup 
špeciálneho tlakového vozidla a rad iných prostriedkov dotvárajú skutočnosť, že TAVOS je 
konkurencie schopná spoločnosť. 
Sme pyšní na veľké projekty, ktoré budujeme a zároveň pripravujeme ďalšie, pokiaľ ide 
o súčinnosť vo financovaní z prostriedkov EÚ. Na strane druhej je to často krát  náročný boj 
s veľmi obtiažne prekonávateľnými  prekážkami. A to či už ide o štádium prípravy týchto 
projektov, alebo štádium realizácie a konečného dokončovania. 
 
V každom prípade rozhodujúca väčšina zamestnancov TAVOS túto, často krát fyzicky 
i duševne únavnú prácu robia radi,  dôsledne a zodpovedne.  Pri tomto príhovore im pekne 
ďakujem! 
 
Dovoľujem si zároveň vyjadriť uznanie a poďakovanie predovšetkým akcionárom, resp. tým 
čelným predstaviteľom miest a obcí, ktorí nezištne pôsobia v Predstavenstve a Dozornej rade 
TAVOS. Je to istá záruka , že TAVOS v rámci svojich možností, vynakladá všetko úsilie pre 
spokojnosť občanov našich miest a obcí, ale i ostatných odberateľov, pokiaľ ide o pitnú vodu 
a odvádzanie odpadových vôd. 
 
 
 
 
 
 
S úctou          
 
 
                                                                                 Ing. Marek Gálik, PhD., 
                                                                   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
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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 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 

- zabezpečovanie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 
v prípadoch podľa osobitných predpisov 

- poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu*** 
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- 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. 2009 
 
  Základný kapitál spoločnosti:  Základné imanie je  51 883 603,70 EUR  (slovom 
päťdesiaťjedenmiliónovosemstoosemdesiattritisícšesťstotri EUR sedemdesiat centov). 
Základné imanie spoločnosti je rozdelené  na  1 563 230 akcií, všetky v menovitej hodnote 
33,19 EUR (slovom: tridsaťtri EUR devätnásť centov). 
 

Spoločnosť nedrží priamo, ani nepriamo žiadne vlastné akcie. 
 
druh akcií :   kmeňové 
forma akcií :   na meno majiteľa 
podoba akcií :   zaknihované 
počet akcií :   1 563 230  kusov 
menovitá hodnota akcie : 33,19 EUR 
celkový objem emisie :          51 883 603,70 EUR 
ISIN :    SK 1110004456 
    SK 1110014844 
 
           Akcie nie sú voľne obchodovateľné, neprevádzajú sa ani zmenou registrácie majiteľa 
cenného papiera,  vedú sa v zákonom stanovenej evidencii podľa zákona o cenných 
papieroch. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti, iba so 
súhlasom spoločnosti. 
 
A.3. Osoby, ktoré emitenta ovládajú alebo by ho mohli ovládať 
 
           Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. ovláda celkom 98 akcionárov. Sú to 
výlučne obce okresov Trnava, Piešťany , Hlohovec (okrem samotného mesta Hlohovec) 
a Nové Mesto nad Váhom.  
           Spoločnosti do 31.12.2009 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. 2009): 
 
  Mesto Trnava,    IČO  00313114           –  29,68 % 
  Mesto Piešťany, IČO  00612031           –  14,22 % 
 
           Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., neuzavrela žiadnu ovládaciu zmluvu, ani ako 
osoba ovládaná ani ako osoba ovládajúca. 
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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  
1 563 230 kusov, čo predstavuje celkovú menovitú hodnotu  51 883 603,70 EUR. 
 
V roku 2009 žiadna osoba neurobila ponuku na prevzatie akcií spoločnosti. 
 

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 
(okrem 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. 
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B.2.   Výnosy hlavných a finančných  činností za rok 2009  
 
Výnosy z  činností pôsobenia TAVOS, a. s.  
 

 T  e  x  t  Rok 2009 v tis. EUR 
1. Tržby za vodné                      6 580 
2. Tržby za stočné                     7 687 
3. Stavebno - montážna činnosť      73 
4. Tržby z dopravy                          15 
5. Výnosy z ostatných činností                     1 832 
6. Finančné výnosy                          55 
 C  e  l  k o m  :                   16 242 

  
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 
79 889 tis. EUR a ďalej o pozemky v účtovnej zostatkovej hodnote  2 946 tis. EUR. 
 
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 2009 bolo organizačno-právnemu útvaru spoločnosti postúpených na súdne 
vymáhanie 62 (nových) pohľadávok v celkovej sume 19 943,63 EUR. Dlžníkom boli 
odoslané predžalobné upomienky, resp. bola podaná voči nim priamo žaloba.  
 

Mimosúdne bolo vyriešených (po došetrení a  po zaslaní predžalobných upomienok) a  
aj uhradených 28 pohľadávok v celkovej sume 7 632,37 EUR. 
 

Dohodou o úhrade pohľadávky (t.j. splátkovým kalendárom) bolo v roku 2009 
zabezpečených  (riešených)  26 pohľadávok v celkovej sume  12 568,65 EUR.  
      

Z prebiehajúcich súdnych sporov bolo v roku 2009 úspešne právoplatne skončených 22 
sporov. V rámci exekučného konania bolo v roku 2009 podaných 19 návrhov. 
 
         Osobitná pozornosť bola venovaná pohľadávke voči Fakultnej nemocnici Trnava. Časť 
pohľadávky voči FN Trnava bola uplatnená  v exekučnom konaní - exekúcia pokračuje, časť 
pohľadávky bola riešená dvoma zmluvami o postúpení pohľadávky uzavretými s firmou 
Generix, a.s., Bratislava. Peňažnú odplatu vyplývajúcu z jednej z daných zmlúv firma 
GENERIX uhradila (i keď oneskorene), ďalšiu peňažnú odplatu firma GENERIX neuhradila, 
a preto bola voči nej podaná žaloba o zaplatenie.  Fakultnej nemocnici Trnava bola poskytnutá 
súčinnosť pri spracovávaní podkladov pre jej oddlženie, v dôsledku čoho bola v rámci 
oddlženia zo strany FN Trnava vyrovnaná istina pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní 
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vo výške 135 218,72 € , príslušenstvo tejto pohľadávky zostalo však zatiaľ neuhradené, a preto 
je naďalej vymáhané exekútorom. 
 
B.6. Číselné údaje o hlavných investíciách 
 
Číselné údaje o investíciách uskutočnených v roku 2009   (v tis. EUR )                                                                                                                                        

Rok Nefinančné investície   Finančné investície  Investície celkom 
2009 10 174 0 10 174 

 
Nefinančné investície členené podľa typu  (v tis. EUR) 
 Rok  2009 Spôsob financovania 
  C e l k o m:         10 174 Kombinované financovanie 
  z toho: nehmotný majetok               109 vlastné zdroje 
              stavebné investície           9 022 kombinované financovanie 
              samostatne hnuteľné veci           1 043 vlastné zdroje 
Všetky investície boli umiestnené v tuzemsku 
 
Hlavné nefinančné investície z hľadiska objemu v roku 2009  (v tis. EUR) 
Rok Názov stavby a popis Prestavané Spôsob financovania 

2009 
 

2009 
 
 

2009 
 
 

  2009 
 
 

2009 
 

Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a 
ČOV 
ČOV a odkanalizovanie trnavského 
regiónu 
 
Dobudovanie kanalizačného systému 
v obciach Leopoldov, Červeník  
 
Dobudovanie kanalizačného systému 
regiónov Trnavy a Piešťan 
 
Skupinový vodovod Križovany 
 

   218 
 

5 885 
 
  

 512 
 
 

 247  
 
 

   63 

Fondy EU, ŠR a vlastné 
zdroje (kombinácia 

vlastných prostriedkov 
a úveru) 

 
Kohézny fond a vlastné 

zdroje 
 

Vlastné zdroje 
 
 

Vlastné zdroje 

 
Údaje o hlavných  plánovaných nefinančných investíciách v roku 2010  
 
 V roku 2010 v oblasti celkových investičných výdajov (financovanie EÚ, ŠR, vlastné 
zdroje) spoločnosť plánuje nižšie uvedené významné investičné stavby za predpokladu 
spolufinancovania tých miest a obcí, ktorých sa projekty týkajú : 
 

Č. 
pol. 

Druh investície Investičné 
výdaje 

v tis. EUR 
1. 
 

2. 
 

    
   3. 

 
4. 
5. 

Pokračovanie realizácie stavieb „ISPA Trnava“ a „ISPA 
Piešťany“ 
Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava 
a Piešťany (Kohézny fond – veľký projekt) stavba v je 
v štádiu spracovania PD 
Dobudovanie kanalizačného systému v obciach Leopoldov, 
Červeník (Kohézny fond – malý projekt) 
Skupinový vodovod Križovany (Štrukturálny fond) 
Rekonštrukcie vodných stavieb (vodovody a kanalizácie) 

  
1 692 

 
  350 

 
  257 

 
  255 
2 565 
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6. 
7. 

Stroje a zariadenia 
Obstaranie nehmotných investícií 

  458 
  757  

    S p o l u  : 6 334 
 
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. Údaje sú počítané na 
fyzický počet zamestnancov. 
 
B.9. Priemerný počet zamestnancov, veková štruktúra, úroveň kvalifikácie 

Veková štruktúra zamestnancov v roku 2009 
  Ženy Muži Celkom 
Veková hranica Abs. %  Ø vek abs. % Ø vek abs. % Ø vek 

0-17                   
18-25 6 1,81 22,67 2 0,60 23 8 2,41 22,75 
26-30 3 0,90 28,67 7 2,11 28,57 10 3,01 28,60 
31-35 5 1,51 33,60 13 3,92 33,54 18 5,42 33,56 
36-40 6 1,81 38,83 22 6,63 37,82 28 8,43 38,04 
41-45 10 3,01 42,20 37 11,14 43,00 47 14,16 42,83 
46-50 12 3,61 48,67 49 14,76 48,16 61 18,37 48,26 
51-55 15 4,52 52,73 55 16,57 53,29 70 21,08 53,17 
56-59 11 3,31 57,27 42 12,65 57,36 53 15,96 57,34 
nad 60 1 0,30 60,00 36 10,84 61,44 37 11,14 61,41 
Celkom 69 20,78  45,07 263 79,22 49,49 332 100,00 48,58 

 
Rok 2009 
Priemerný počet zamestnancov celkom 332 

             z toho 
úsek vodovodov 143 
úsek kanalizácií 95 
stredisko dopravy 25 
chemicko-laboratórna činnosť 13 
Správa 56 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnania - najvyššie ukončené vzdelanie 

stupeň vzdelania počet % zastúpenie 
Vedecká výchova (doktorantské štúdium) 1 0,30 
vysokoškolské a bakalárske vzdelanie 47              14,16 
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 66 19,88 
úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 7 2,11 
stredné vzdelanie bez maturity získané na SOU 183 55,12 
ukončené základné vzdelanie 28 8,43 
zamestnanci celkom 332 100,00 



 

 11  

B.10 Mená a údaje o štatutárnych a dozorných orgánoch - rok 2009 
 
Predstavenstvo 
 
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. 
 
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 
 
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 
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B.11. Údaj o všetkých peňažných a naturálnych príjmoch a tantiemoch, ktoré prijali 
členovia štatutárnych orgánov, Dozornej rady a vedúci zamestnanci  v roku 2009 
od emitenta 

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

táto informácia sa vzťahuje aj k tabuľke uvedenej na strane 48) prijali v roku 2009 od 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 24 tis. EUR a tantiémy za rok 2008 
vo výške 26 tis. EUR.  Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za rok 2009 budú 
poskytnuté v roku 2010 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 48) prijali 
v roku 2009 od Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odmeny vo výške 14 tis. EUR 
a tantiémy za rok 2008 vo výške 7 tis. EUR. Naturálne príjmy neboli poskytnuté, tantiémy za 
rok 2009 budú poskytnuté v roku 2010 vo výške navrhnutej Predstavenstvom, posúdenej 
Dozornou radou a schválenej na Valnom zhromaždení. 

 
Vedenie spoločnosti tvoria generálny riaditeľ a jeho dvaja námestníci. 

 
Členom orgánov spoločnosti, ani vedúcim zamestnancom neboli spoločnosťou v roku 

2009 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 emitenta 
 

Členovia Predstavenstva nemajú vo svojom majetku  žiadne akcie Trnavskej 
vodárenskej spoločnosti , a. s.. 

 
Členovia Dozornej rady nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s.. 
 
Vedúci zamestnanci nemajú vo svojom majetku žiadne akcie Trnavskej vodárenskej 

spoločnosti a. s. .  
 

C. Údaje o finančnej situácii emitenta registrovaného cenného papiera 
 
C.1. Prehľad o stave vlastného imania v roku 2009 a predchádzajúce 2 roky (v tis. EUR) 
 

R o k  2007 2008 2009 
základné imanie 46 004 51 889 51 884 
kapitálové fondy (emisné ážio)          0   8 215   8 215 
zákonný rezervný fond  3 799   3 863   3 955 
štatutárne fondy  
(fond rozvoja)  

 3 241   3 571  4 267 

nerozdelený zisk minulých rokov         0          0         0 
neuhradená strata z minulých rokov  - 170          0   - 144 
hospodársky výsledok po zdanení    643      852       76 



 

 13  

vlastné imanie celkom  53 517 68 390 68 253 
počet akcií 1 385 914 1 563 230 1 563 230 
vlastné imanie na 1 ks akcie 38,61 EUR 43,75 EUR 43,66 EUR 

 
Rok  2009 
 
Základné imanie sa v hodnotenom roku znížilo o 6 126 EUR na hodnotu vo výške 
51 883 604 EUR. Zníženie základného imania vzniklo v dôsledku zákonného 
prechodu na spoločnú európsku menu v rámci prijatia zásad menovej únie. 
 

C.2. Hospodársky výsledok pripadajúci na 1 akciu 
 

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

 
R o k 2008 2009 
zisk na akciu  (EUR) 0,55 0,05 

 
C.3. Dividendy na akciu za účtovné obdobie 
 

O výplate dividend za rok 2009 rozhodne Valné zhromaždenie akcionárov. Za rok 
2008 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 
 

V roku 2010 spoločnosť plánuje výnosy celkom v sume 16 423 tis. EUR, 
objem nákladov celkom 17 923 tis. EUR. Hospodársky výsledok pred zdanením je 
plánovaný v  hodnote – 1 500 tis. EUR. 
 V  rokoch 2011 a 2012 vplyvom zaradenia náročných investičných stavieb 
(budovaných s prispením fondov ISPA, ŠF a KF a ŠR ) a pokračovaním v procese 
zaraďovania vkladu vodných stavieb z majetku obcí vzrastú účtovné odpisy 
spoločnosti, pričom súčasne spoločnosť prijíma a bude naďalej prijímať opatrenia na 
znižovanie ostatných nákladov. Výnosy výrazne ovplyvňujú rozhodnutia ÚRSO 
o výške cien, ktorých metodika stanovenia je každý rok iná a má za následok 
nevytváranie  predpokladov ekonomického rastu so súčasnou stagnáciou rastu 
hospodárskeho výsledku. 
 

Spoločnosť nemá priamu ani nepriamu účasť v žiadnej právnickej ani fyzickej 
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 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. 2009, 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. 
 
 
Ing. Ivan Ščasný 
Bytom: Piešťany, E. F. Scherera 8, PSČ 921 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. 
 

Ja, Ing. Ivan Ščasný 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. Ivan Ščasný 
                    člen predstavenstva  

     Trnavskej vodárenskej spoločnosti 
                           v. r. 
 

Osoba zodpovedná za overenie účtovnej závierky: 
 
Účtovnú závierku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2009 overovala Audítorská 
spoločnosť, PKF Slovensko, s.r.o., Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza.  
Licencia UDVA č. 40, Obchodný register Trenčín, vložka 2103/R. 
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Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2009 a stanovisko dozornej rady 
spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2009 

 
 
 

Dňa 7. januára 2010 uplynulo presne sedem rokov od vzniku Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., Piešťany. Siedmy rok jej existencie je ďalší rok ktorý uzatvára akciová 
spoločnosť s kladným hospodárskym výsledkom – ziskom po zdanení  v sume 76 138 EUR.  

 
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 2009 zišla 
tri  krát.  

 
V tomto roku – 2010 – sa zišla zatiaľ dva krát z dôvodu preskúmania Individuálnej  

účtovnej závierky za rok 2009, návrhu rozdelenia zisku a prerokovania materiálov na 
zasadnutie výročného Valného zhromaždenia. 

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 12. mája 2010 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 PKF Slovensko, 
s. r.o. dňa 22.3.2010. 

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 2009 a výsledok 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 2009 schváliť. 

 
Predstavenstvo spoločnosti predložilo dozornej rade na jej poslednom zasadnutí na 

preskúmanie taktiež návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 v nasledovnej štruktúre: 
 
Čistý zisk po zaúčtovaní dane     76 138 EUR  
Prídel do rezervného fondu        7 613 EUR    
Prídel do sociálneho fondu                36 000 EUR 
Tantiémy pre členov štatutárnych orgánov              30 000 EUR 
Zostatok zisku                             2 525 EUR 
 

Zostatok použiteľného zisku navrhuje predstavenstvo zúčtovať do Fondu rozvoja. 
Dozorná rada vo svojom uznesení zo dňa 25. mája 2010 odporúča Valnému zhromaždeniu 
tento návrh rozdelenia zisku schváliť.                                                          
   
 
 
 

                             Ing. Štefan Bošnák 
                                                                                                predseda dozornej rady 

   v. r. 
 
 
 



 

 17  

Správa o podnikateľskej činnosti  spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009 
 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej TAVOS) podniká v oblasti dodávky 
pitnej vody pre všetkých odberateľov na území okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec (bez 
samotného mesta Hlohovec a niektorých obcí, ktoré si tieto činnosti prevádzkujú 
samostatne). Z celkového počtu miest a obcí vo výške 98 je to  pre 57 miest a obcí.  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 štátneho podniku a jedinými akcionármi sú mestá a 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 3 výrobnými závodmi (Trnava, Piešťany 
a Závod špeciálnych činností). Generálne riaditeľstvo sa člení na úseky a tie potom na útvary 
a zabezpečuje pre celú spoločnosť právnu, investičnú, výrobnú a ekonomickú nadstavbu. 
Výrobné závody zabezpečujú čerpanie a rozvod vody, jej odkanalizovanie a čistenie, vrátane 
starostlivosti o vodovodnú a kanalizačnú sieť. Závod špeciálnych činností zabezpečuje 
dopravné služby a hospodársku správu spoločnosti. Okrem toho vykonávajú ďalšie aktivity 
spojené s hlavným predmetom činnosti spoločnosti. V čele každého závodu stojí jeho vedúci, 
ktorý je priamo podriadený generálnemu riaditeľovi a nepriamo jeho námestníkom. Všetky 
spomínané organizačné jednotky zamestnávali k 31. 12. 2009 spolu 331 osôb. 

V priebehu roka 2009 TAVOS zabezpečoval  prevádzku 64 vodných zdrojov, cca 709 
km vodovodnej siete, 29 vodojemov a akumulačných nádrží, 55 ks čerpacích staníc a ďalších 
vodárenských objektov. Ročná sadzba za odber podzemnej vody  bola stanovená na 
460 915,93 EUR. 

Celková hodnota ročného odobraného množstva činí 13 699 318 m3/rok, z toho na 
pitné účely sa využilo 13 607 472 m3 a na úžitkové účely (pre ČOV Zeleneč) 91 846 m3, čo  
predstavuje zhruba 59 %-né využitie ich potenciálu v porovnaní s povoleným odberným 
množstvom. 

 
Štatistický prehľad  výsledkov základných objemových ukazovateľov dosiahnutých v roku 
2009: 

Obyvatelia zásobovaní vodou z verej. vodovodov     160 158 obyv. 

Počet obcí s verejným vod. v správe TAVOS 57 

Dĺžka vodovodnej siete – bez vod. prípojok  709 600 bm 

z toho skupinových resp. oblastných vodovodov 583 069 bm 

Počet vodovodných prípojok 32 174 ks 

Počet osadených vodomerov 32 977 ks 

Počet vymenených vodomerov 5 236 ks 

kapacita vodných zdrojov 1 524 l.s-1 

voda určená na realizáciu v roku 2009 13 607 tis.m3 

z toho voda fakturovaná pitná 10 250 tis.m3 

voda FA – domácnosti 5 716 tis.m3 

voda FA – ostatní odberatelia 4 534 tis.m3 

voda nefakturovaná 3 357 tis.m3 

v tom – straty vody v trubnej sieti 2 679 tis.m3 

Straty vody – celkom bez vlastnej spotreby 19,69 % 

Vlastná spotreba vody      678 tis.m3 
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Zo štatistických údajov sledovaných našou spoločnosťou vyplýva, že nastáva zmena 

štruktúry v hospodárení s pitnou vodou u odberateľov a následné úsporné opatrenia smerujú 
k opätovnému využívaniu vlastných vodných zdrojov a to nielen v kategórií obyvateľstvo. 

Porovnaním výsledkov rokov minulých  možno konštatovať pokles v dodávke 
a výrobe pitnej vody. Napriek stúpajúcemu počtu zásobovaných obyvateľov špecifická 
potreba vody nemá stúpajúcu tendenciu, tento nepomer sa odráža tiež na neustálenej 
špecifickej potrebe vody v domácnostiach: 
   
  

Rok 
Voda FA obyvateľstvo 

v  
tis.m3 

Počet 
zásobovaných 

obyvateľov 

Špec. potreba v   
l/obyv./deň 

2000 7 016 146 086 131,58 

2001 6 342 147 083 118,13 

2002 6 568 149 209 120,60 

2003 7 188 150 772 130,62 

2004 5 805 152 372 104,38 

2005 6 105 153 935 108,66 

2006 5 376 155 498 94,72 

2007 5 967 157 061 104,09 

2008 5 555 158 624 95,94 

2009 5 716 160 158 97,78 
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Kanalizácia v správe a prevádzke TAVOS  bola v priebehu roku 2009 prevádzkovaná 
v súlade s prevádzkovými poriadkami jednotlivých kanalizácií, prípadne skupinových 
zberačov. TAVOS  v súčasnosti  vlastní a prevádzkuje 5 ČOV a 28 kanalizácií , z ktorých sú 
4 kanalizácie vo vlastníctve obcí a TAVOS ich  prevádzkuje na základe zmluvy 
o prevádzkovaní kanalizácie. Súčasťou týchto obecných  kanalizácií sú aj dva skupinové 
kanalizačné zberače, ktoré zabezpečujú odkanalizovanie obcí dvoch združení ( v povodí 
Dudváhu a Parnej ). 

V celkovom sumáre naša a.s. prevádzkuje 365,6 km kanalizácií, na ktoré je 
napojených 14 909 ks kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 78,7 km. Celkovo je na 
kanalizáciu napojených 110 926 obyvateľov v 32 obciach, v ktorých naša a.s. prevádzkuje 
kanalizáciu. V roku 2009 bolo na ČOV v pôsobnosti TAVOS vyčistených 11 775 270 m3 

odpadovej vody.  
Tak ako na kanalizáciách , tak aj na ČOV bolo potrebné vykonať rekonštrukcie, 

vzhľadom na aktuálne požiadavky kladené na čistenie odpadových vôd. Rekonštrukciu si 
vyžadujú tri ČOV. Ide o ČOV  Krakovany, ČOV  Dechtice a ČOV Leopoldov, ktoré sú 
zahrnuté do veľkého projektu financovaného z Kohézneho fondu EÚ. Rekonštrukcia týchto 
ČOV je zameraná na vylepšenie čistiacich schopností ČOV, najmä so zameraním na 
odstraňovanie fosforu a dusíka z  čistených odpadových vôd ale aj na zvýšenie kapacity 
čistených odpadových vôd.  
  V roku 2009 boli vykonané preberacie konania na stavby budované v rámci 
investičnej akcie eurofondov ISPA. Ide o výstavbu nových kanalizačných sietí v 17 obciach, 
dobudovanie kanalizačnej siete v 10 obciach Trnavského okresu. Obce, v ktorých bude 
dobudovaná kanalizácia, sú  Špačince, B. Kostol, Ružindol, Bučany, Brestovany, Šúrovce, 
Šelpice, Križovany, Majcichov, Bohdanovce a Trnava a obce, v ktorých bude vybudovaná 
nová kanalizácia, sú Smolenice, Lošonec, H. Orešany, D. Orešany, Suchá, Košolná, D. 
Krupá, Cífer, Pavlice, Slovenská Nová Ves, Voderady, Abrahám, Hoste, Veľká Mača, 
Boleráz, Dobrá Voda. 

V polovici roku 2009 bola začatá  investičná akcia vybudovania novej kanalizačnej 
siete v obci Červeník a dobudovania kanalizačnej siete v meste Leopoldov. Ide o investičnú 
akciu financovanú z fondov EÚ, ktorá by mala byť ukončená v 12/2010. Po dobudovaní 
kanalizácie by malo byť pripojených v obci Červeník 1 500 obyvateľov a v meste Leopoldov  
2 550 obyvateľov. V druhej polovici roku 2009 bola v piešťanskom okrese ukončená 
investičná akcia eurofondu ISPA Piešťany, v rámci ktorej  bolo do konca roku 2009 
pripojených 893 obyvateľov.    
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Množstvo vody čistenej na ČOV v roku 2009

2 761 325 m3

4 359 430 m3

3 445 856 m3

1 439 623 m3

fakturácia vody
odkanalizovanej
obyvateľstvu

fakturácia vody
odkanalizovanej
organizáciam

fakturácia dažďových
vôd

nefakturovaná voda

 
 

      

Fakturácia vody odkanalizovanej obyvateľstvu

169 642 m3671 359 m3
239 793 m3

337 376 m3

386 401 m3

365 238 m3

366 377 m3
384 370 m3

341 318 m3
363 628 m3

406 087 m3

338 958 m3

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december
 

 
 TAVOS má od septembra 2009 zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality 
podľa STN EN ISO 9001:2009 na tieto aktivity: 

1. zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov 
pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti, 

2. odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v danej 
územnej pôsobnosti, 

3. prevádzkovanie, údržba, oprava a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov, 
verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd, 
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4. vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, inžinierska činnosť 
na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV, 

5. realizácia stavebných, montážnych, servisných a laboratórnych služieb v odbore 
vodovodov a kanalizácií, 

6. nakladanie s odpadmi v ČOV 
 

 TAVOS má  akreditované skúšobné laboratórium  SNAS-om v súlade s STN EN 
ISO/IEC 17025:2005.  Politika a postupy systému kvality skúšobného laboratória sú 
zamerané na poskytovanie odborných a kvalitných služieb zákazníkom pri skúšaní vzoriek 
pitnej vody, odpadovej vody a prevádzkových hmôt pri čistení odpadových vôd. 
 Na zabezpečenie funkčnosti systému kvality sa v skúšobnom laboratóriu  dodržiava 
systém manažérstva kvality, riadenie dokumentácie, organizačné a technické zabezpečenie, 
nezávislosť, nestrannosť a vierohodnosť vykonávania skúšok, previerky systému kvality sú 
realizované účasťou na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach, internými auditmi, 
internými kontrolami ako i preskúmaním manažmentom. 
 Spoločnosť pri svojej činnosti využíva rôzne informačné systémy (geografický, 
účtovný – Profit, odbytový a fakturačný – USYS, dokumentačný, dochádzkový, laboratórny 
– PREVIS, prevádzkovej údržby – ISPTU).   
 Hospodárenie spoločnosti sa v prvom rade odvíja od tržbotvornej činnosti, z hľadiska 
ktorej je dôležité schválenie výšky cien vodného a stočného na príslušný kalendárny rok 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2009 boli ceny za vodné 
a stočné schválené  tak, že vo vodnom bol nulový nárast, v stočnom bol nárast 5%. 
V absolútnej čiastke predstavovali  ceny bez DPH pre rok 2009 nasledovnú výšku: 
 
- cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,6566 Eur/m3 

- cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom  0,5577 Eur/m3 
- cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8308 Eur/m3  
   

V oblasti nákladov TAVOS zameral svoju činnosť na znižovanie nákladov a prijímal 
v priebehu roka úsporné opatrenia tak, aby bolo zabezpečené splnenie ukazovateľov 
obchodno - finančného plánu pre rok 2009.          

Plánovaný zisk vo výške 43 tis. Eur bol splnený a skutočný  zisk pred zdanením je vo 
výške 168 tis Eur. Tento  bol dosiahnutý napriek   negatívnym  vplyvom odpisov zo 
zaradeného majetku z veľkých investičných projektov a  z vloženého majetku miest a obcí a  
klesajúceho vývoja spotreby vody a jej odkanalizovania hlavne u veľkoodberateľov v rámci 
nepriaznivej hospodárskej situácie. Po vplyve odloženej dane  predstavuje  čistý  zisk po 
zdanení čiastku 76 138 Eur. Pozitívne je, že pridaná hodnota sa voči predchádzajúcemu roku 
zvýšila o 982 192 Eur, t. j. o 11,8%.  

Disponibilné peňažné prostriedky spoločnosti v priebehu a na konci sledovaného 
obdobia mali  stabilnú úroveň. Všetky finančné záväzky sú plnené  v riadnych termínoch. 
Súčasne bola  zabezpečovaná   dostatočná finančná rezerva na krytie úhrad pri splácaní 
súčasných úverov a predpokladaných ďalších úveroch, na priebežné uhrádzanie faktúr 
stavieb KF, ISPA, odvodu DPH z vlastných prostriedkov a časového preklenutia refundácie 
prostriedkov ŠR a EÚ, resp. vrátenia nadmerného odpočtu zo strany daňového úradu. 

TAVOS má uzatvorené úverové zmluvy s Dexia bankou Slovensko na financovanie 
projektov ISPA Piešťany a Trnava v celkovom objeme 15 024 759 Eur. V roku 2009 boli 
zrealizované prvé splátky istiny v celkovej výške 465 023 Eur. K 31. 12. 2009 sme 
z poskytnutých úverov zúčtovaná čiastka   14 038 540 Eur. Zaplatené úroky za celé obdobie 
čerpania úveru predstavujú hodnotu 745 795,19 Eur. K tomuto dátumu celkové vyplatené 
finančné prostriedky (vrátane vlastných vinkulovaných finančných zdrojov) predstavovali 
čiastku 18 180 409,97 Eur bez úrokov a DPH. Spolu s týmito hodnotami spoločnosť 
zabezpečovala aj úhrady príslušnej  dane z pridanej hodnoty.  
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V júni 2009 TAVOS začal  zmluvné plnenie na financovaní projektu KF pri 
dobudovaní verejných kanalizácií  za finančnej spoluúčasti s mestom Leopoldov a obcou 
Červeník. Maximálna výška  celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít tohto 
projektu predstavuje 5 391 852 Eur. Poskytovateľ ( MŽP SR) poskytne nenávratný finančný 
príspevok do výšky 4 841 067 Eur. Dôležité v procese realizácie úhrad faktúr z našej strany, 
ako aj realizácie ďalších prác a ich financovania v rámci tohto projektu,   bude definitívne 
stanovisko príslušných orgánov k splneniu všetkých podmienok na možnosť refundácie zo 
strany EÚ a štátu.  

Účtovný výkaz  - Súvaha uvádza, že majetok spoločnosti v roku 2009 vzrástol oproti 
roku 2008 o 4 429 tis. Eur na úroveň 118 902 tis. Eur najmä z dôvodu zaradenia majetku 
ISPA projektov. Najväčší podiel na celkovom majetku tvorí dlhodobý hmotný majetok vo 
výške 92,5%. Základné imanie spoločnosti k 31. 12. 2009 je vo výške 51 883 604 Eur. 
Menovitá hodnota  jednej akcie je stanovená na sumu 33,19 Eur .  

Spoločnosť vykázala stav vlastného imania  vo výške 68 252 596 Eur, na jednu akciu 
tak pripadlo 43,66 Eur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piešťany, máj 2009 
 
 

                                                                                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 0,799 
2. Obec Bašovce 2 492 0,159 
3. Obec Biely Kostol 7 320 0,468 
4. Obec Bíňovce 4 435 0,284 
5. Obec Bohdanovce 10 081 0,645 
6. Obec Bojničky 7 761 0,496 
7. Obec Boleráz 13 071 0,836 
8. Obec Borová 2 054 0,131 
9. Obec Borovce 5 580 0,357 

10. Obec Brestovany 12 567 0,804 
11. Obec Bučany 17 468 1,117 
12. Obec Buková 4 501 0,288 
13. Obec Cífer 24 253 1,551 
14. Obec Červeník 9 662 0,618 
15. Obec Dechtice 11 625 0,744 
16. Obec Dlhá 2 584 0,165 
17. Obec Dobrá Voda 5 554 0,355 
18. Obec Dolná Krupá 40 171 2,570 
19. Obec Dolné Dubové 4 036 0,258 
20. Obec Dolné Lovčice 4 704 0,301 
21. Obec Dolné Orešany 7 700 0,493 
22. Obec Dolné Otrokovce 2 185 0,140 
23. Obec Dolné Trhovište 4 076 0,261 
24. Obec Dolné Zelenice 3 624 0,232 
25. Obec Dolný Lopašov 6 278 0,402 
26. Obec Drahovce 16 878 1,080 
27. Obec Dubovany 5 979 0,382 
28. Obec Ducové 2 296 0,147 
29. Obec Dvorníky 12 906 0,826 
30. Obec Horná Krupá 3 659 0,234 
31. Obec Horné Dubové 2 499 0,160 
32. Obec Horné Orešany 11 821 0,756 
33. Obec Horné Otrokovce 5 822 0,372 
34. Obec Horné Trhovište 3 591 0,230 
35. Obec Horné Zelenice 4 187 0,268 
36. Obec Hrnčiarovce nad Parnou 13 542 0,866 
37. Obec Hubina 3 421 0,219 
38. Obec Chtelnica 16 584 1,061 
39. Obec Jalšové 3 147 0,201 
40. Obec Jaslovské Bohunice 11 030 0,706 
41. Obec Kátlovce 10 092 0,646 
42. Obec Kľačany 6 391 0,409 
43. Obec Kočín - Lančár 3 461 0,221 
44. Obec Koplotovce 3 500 0,224 
45. Obec Košolná 4 174 0,267 
46. Obec Krakovany 15 375 0,984 
47. Obec Križovany nad Dudváhom 39 048 2,498 
48. Mesto Leopoldov 34 640 2,216 
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49. Obec Lošonec 3 520 0,225 
50. Obec Madunice 12 639 0,809 
51. Obec Majcichov 12 437 0,796 
52. Obec Malženice 7 399 0,473 
53. Obec Merašice 2 525 0,162 
54. Obec Moravany nad Váhom 15 432 0,987 
55. Obec Naháč 2 911 0,186 
56. Obec Nižná 3 310 0,212 
57. Obec Opoj 5 070 0,324 
58. Obec Ostrov 7 672 0,491 
59. Obec Pastuchov 6 332 0,405 
60. Obec Pavlice 3 212 0,205 
61. Obec Pečeňady 3 533 0,226 
62. Mesto Piešťany 222 357 14,224 
63. Obec Prašník 5 731 0,367 
64. Obec Radošovce 2 604 0,167 
65. Obec Rakovice 3 186 0,204 
66. Obec Ratkovce 1 936 0,124 
67. Obec Ratnovce 6 267 0,401 
68. Obec Ružindol 19 899 1,273 
69. Obec Sasinkovo 5 770 0,369 
70. Obec Siladice 4 102 0,262 
71. Obec Slovenská Nová Ves 2 872 0,184 
72. Obec Smolenice 22 083 1,413 
73. Obec Sokolovce 7 556 0,483 
74. Obec Suchá nad Parnou 11 278 0,721 
75. Obec Šelpice 3 637 0,233 
76. Obec Šípkové 2 571 0,164 
77. Obec Špačince 40 861 2,614 
78. Obec Šterusy 3 421 0,219 
79. Obec Šúrovce 14 275 0,913 
80. Obec Tekolďany 1 073 0,069 
81. Obec Tepličky 1 635 0,105 
82. Obec Trakovice 13 374 0,856 
83. Obec Trebatice 8 230 0,526 
84. Mesto Trnava 463 902 29,676 
85. Obec Trstín 8 256 0,528 
86. Obec Veľké Kostoľany 16 917 1,082 
87. Obec Veľké Orvište 6 600 0,422 
88. Obec Veselé 7 484 0,479 
89. Obec Vlčkovce 15 791 1,010 
90. Obec Voderady 8 289 0,530 
91. Mesto Vrbové 41 502 2,655 
92. Obec Zavar 11 344 0,726 
93. Obec Zeleneč 15 635 1,000 
94. Obec Zvončín 12 158 0,778 
95. Obec Žlkovce 3 958 0,253 
96 Obec Podolie 202 0,013 
97 Obec Očkov 41 0,003 
98 Obec Pobedim 121 0,008 

  SPOLU 1 563 230 100,000 
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

 
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

 
Spoločnosť Trnavská vodárenská spoločnosť 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).  

 
2. 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   

 
3. Priemerný počet zamestnancov  

 
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2009 bol  331 z toho 18 vedúcich zamestnancov (v roku 2008 bol  
330, z toho 18  vedúcich zamestnancov) . 

 
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2009 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 2009 do 31. decembra 2009. 

 
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008, bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti dňa  
10.6.2009. 

 
 

B. 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 
Ing. Vladimír Púčik – člen predstavenstva 
Ing. Ivan Ščasný - člen predstavenstva 
 
 
Dozorná rada:  
Ing. Štefan Bošnák –predseda dozornej rady 
Ing. Remo Cicutto- podpredseda dozornej rady 
Mgr. Alena Jelušová – členka dozornej rady 
Ing. Tibor Čepec  – člen dozornej rady 
Ing. Marián Dóczy – člen dozornej rady 
Rudolf Rúžička – člen dozornej rady 
Milan Šinský – člen dozornej rady 
Milan Straška- člen dozornej rady  
Ing. Peter Antal – člen dozornej rady 
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         INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 
Akcionármi spoločnosti sú mestá a obce Trnavského samosprávneho kraja. 
Štruktúru akcionárov  prikladáme  ako prílohu k tomuto materiálu. 

           
C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

 
Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku. 

 
D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A METÓDACH SÚ UVEDENÉ V ČASTI E. 

 
Informácie o aktívach – časť F 
Informácie o pasívach – časť G 
Informácie o výnosoch – časť 
Informácie o nákladoch – časť I 
Informácie o daniach z príjmov – časť J  
Informácie o údajoch na podsúv. účtoch- časť K 
Informácie o iných aktívach a iných pasívach – časť L 
Informácie o príjmoch a výhodách členov naj. orgánov účt. jednotky – časť M 
Informácie o spriaznených osobách – časť  N 
Informácie o skutočnostiach kt. nastali medzi dňom, ku kt. sa zostavuje účt. Závierka a dňom jej zostavenia - časť O 
Informácie o prehľade zmien vlastného imania – časť P 
Informácie o prehľade peň. tokov – časť R 

   
E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   

 
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern). 

 
(b) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 

 
Účtovníctvo Spoločnosti je vedené interne v spoločnosti. Je spracovávané v informačnom systéme Softip Profit  
od firmy Softip a.s., Bratislava. Spoločnosť nemenila účtovné zásady ani účtovné metódy.  
 
(c) Oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov. 
 

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 . 
Dlhodobý majetok nadobudnutý vkladom do imania spoločnosti bol ocenený reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 b/  zákona 
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. na základe znaleckých posudkov. 
Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa pre účely účtovníctva oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou . 
Dlhodobý majetok obstarávaný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.  
 
Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.  

  
Zásoby  

 
Spoločnosť   obstaráva  predovšetkým materiálové zásoby. Pri obstaraní materiálu sa oceňuje materiál pri príjme materiálu 
(príjemka na sklad) – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa  náklady súvisiace s obstaraním, napríklad prepravné 
náklady, dovoznú prirážku, clo, balné,  upevnenie a iné.        
Pri výdaji materiálu rovnakého druhu zo skladu spoločnosť používa metódu spriemerovania ceny.      
O zásobách účtuje účtovná jednotka „A“ spôsobom. Podrobný spôsob účtovania zásob je uvedený vo vnútro –organizačnom   
predpise spoločnosti.   
Spoločnosť nemá vecnú náplň pre zásoby vlastnej výroby ani zákazkovú výrobu. 
 

Pohľadávky 

 
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné 
pohľadávky (tvorba opravných položiek). 
Opravná položka je tvorená pri uznaní za rizikovú v 100% výške jej menovitej hodnoty bez príslušenstva. 
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Spoločnosť má vytvorený interný kontrolný systém na zamedzenie vzniku nedobytných pohľadávok. Každý mesiac zasadá 
pohľadávková komisia v zložení - právnik, ekonomický námestník, vedúci prev. závodu a 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 učtárni 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 odpisu pohľadávky podľa ZDP na analytický účet 546A – daňový alebo 
nedaňový odpis.  

 
Peňažné prostriedky a ceniny, cudzia mena. 

 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
Výdaj peň. prostriedkov v hotovosti v cudzej mene sa uskutočňuje metódou FIFO. 
Výdaj a stav cenín je evidovaný na podsúvahe.   
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na domácu menu (€) referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, v účtovnej závierke 
kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú v menovitej hodnote a vykazujú sa vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
Rezervy 

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

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.  

 
Deriváty 

 
Spoločnosť neúčtuje a derivátoch ani nemá majetok zabezpečený derivátmi.  

 
Majetok obstaraný v privatizácii 

 
Spoločnosť vznikla transformáciou majetku pri rozdelení bývalého štátneho podniku Západoslovenské vodárne 
a kanalizácie, k 1.1.2003. 

 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období  sa oceňujú v menovitej hodnote a vykazujú sa vo výške, ktorá je 
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
Finančný prenájom (leasing) 

 
Spoločnosť v súčasnosti nemá uzatvorené žiadne leasingové zmluvy.   

 
Výnosy 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o  dobropisy vystavené na základe 
uznanej reklamácie. 
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Odložené dane 

 
Odložené dane účtované Spoločnosťou sa vzťahujú na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou 
základňou. K 31.12. 2009 spoločnosť vykazuje odložený daňový záväzok v celkovej sume 2 412 227 € a odloženú daňovú 
pohľadávku v sume 52 765 €.  
Odložený daňový záväzok je účtovaný z dôvodu rozdielu medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi – rozdiel medzi 
účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku x 19 % sadzba dane.  
Odložená daňová pohľadávka vzniká z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou 
odpisovaného majetku prefinancovaného z dotácií x 19 % sadzba dane (resp. z rozdielneho účtovného a daňového dopadu 
dotácie podľa § 17/3/f zákona o daniach z príjmov).  
Splatná daň aj odložená daň je ocenená v menovitej hodnote. 

 
(d) Odpisový plán, odpisové metódy 
 
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 zostavený odbornými pracovníkmi spoločnosti. 
Účtovné odpisové sadzby stanovené odpisovým plánom sa  vo väčšine prípadov pri jednotlivých druhoch majetku, ku 
ktorým je priradená klasifikácia produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu - nerovnajú daňovým. Metóda odpisovania je 
rovnomerná.    
Drobný hmotný  majetok ktorého ocenenie je nižšie ako 1700 € sa od 1.3. 2009 (v súlade so zákonom o č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov v znení noviel) účtuje na ťarchu zásob s výnimkou majetku obstaraného v rámci financovania z 
 Eurofondov a  majetku získaného vkladom do základného imania spoločnosti. (Uvedené vo vnútropodnikovej Smernici pre 
systém spracovania účtovníctva.) 
Drobný nehmotný majetok ktorého ocenenie je nižšie ako 2400 € (v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v znení noviel) je počnúc dňom 1.3. 2009 zúčtovávaný priamo do nákladov spoločnosti. Pri hmotnom a nehmotnom majetku 
zaradenom do 1.3.2009, ktorý nespĺňa kritériá výšky ocenenia podľa toho zákona sa postupuje v súlade so zákonom č. 
595/2003 Z.z. o dani z príjmov prechodným ustanovením uvedeným v § 52/g/6 – pokračuje sa v začatom odpisovaní .         

 
(e) Dotácie  
 
Podrobnejšie sú  rozobraté v časti G (i) – bankové úvery a dotácie.  

 
F.   INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

 

a/ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 je 
uvedený v Prílohe č. 1. 

 
b/ Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd do výšky: 
- pre jednu a všetky škody z rizika povodeň:  6 638 784,-€ 
- pre ostatné riziká okrem povodne :  33 193 919,-€  
- pre poistenie strojov a zariadení: 6 638 784 ,-€ 

 
c/ Spoločnosť nemá zriadené záložné právo k dlhodobému  majetku ani  obmedzené právo s ním nakladať. 
d/ Spoločnosť nemá majetok, pri ktorom by vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, 
alebo ktorý by spoločnosť užívala na základe zmluvy o výpožičke. 
e/ Na pozemky ktoré boli predmetom vkladu do základného imania v hodnote 37 501,37 € zatiaľ nebol zaradený do 
používania v rozsahu, v akom chýbajú listy vlastníctva. 
 
V zmysle platných postupov účtovania v roku 2009 boli účtované opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku – 
jedná sa o zníženie hodnoty stavby kanalizácia Veľké Orvište v období dočasného užívania, tzv. skúšobnej prevádzky 
v zmysle Rozhodnutia OUŽP z r. 2008, ktorá bola v novembri r. 2009 predĺžená o 12 mesiacov. Výška opravnej položky 
k tomuto majetku je účtovaná na  účte 092A. Stavba v skúšobnej prevádzke je v zmysle platných postupov účtovania 
vykázaná na účte 042A a bude sa tu evidovať až do vydania ostrého kolaudačného rozhodnutia. 

f/ Spoločnosť neúčtuje o majetku, ktorým je goodwill. 
g/ Spoločnosť neúčtuje o opravnej položke na účte 097. 
h/ Spoločnosť nemá výskumnú a vývojovú činnosť.   
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i – n/ Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní. 
o/ Zásoby 
       Celkový stav zásob k 31.12. 2009 potvrdený inventúrou bol v dvoch zložkách zásob ako 

materiál na sklade v sume 200 124,93 €  a 5 303,18 €  palivá tekuté na sklade.(zostatky PHM v nádržiach vozidiel, 
ktoré sú majetkom spoločnosti.)  

Inventúra za rok 2009 zistila  pomalyobrátkové zásoby v sume 333 €, ktoré sú vyjadrené na účte 191 Opravná položka 
k materiálu.  

p/ Záložné právo nie je zriadené na žiadne zásoby. 
q/ Spoločnosť nemá vecnú náplň pre zákazkovú výrobu. 
r/ Pohľadávky 
 
Vývoj opravnej položky k pohľadávkam vedenej na účte 391 v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej 
tabuľke: 

stav tvorba zníženie zrušenie stav 
k 31. 12. 2008 (zvýšenie) (použitie) (rozpustenie) k 31. 12. 2009

€ € € € €
pohľadávky z obchodného 
styku

812 932 167 115 692 839 0 287 208

spolu 812 932 167 115 692 839 0 287 208

 
s/  Celková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:  

 k 31. 12. 2008  k 31. 12. 2009 
  €  € 

pohľadávky z obchodného styku v lehote splatnosti 2 658 965  3 025 746 
pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti 1 097 988  656 084 
pohľadávky voči spoločníkom v združení 93 606  0 
pohľadávky daňové 436 467  68 958 
pohľadávky ostatné 32 961  4 745 

Spolu 4 319 989  3 755 533 

    
t /  Spoločnosť neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom.    

 
u /  Spoločnosť neeviduje pohľadávky, ku ktorým by bolo zriadené záložné právo. 
 
v/ Odložená daňová pohľadávka  

 

Odložená daňová pohľadávka vo výške 52 764,69 eur vznikla z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou 
a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku prefinancovaného z dotácií x 19 % sadzba dane (resp. 
z rozdielneho účtovného a daňového dopadu dotácie podľa § 17/3/f zákona o daniach z príjmov).  

w – za/  Krátkodobý finančný majetok 
 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť      
voľne disponovať. Podľa zmluvy uzatvorenej s bankou Dexia banka, a.s. ukladá spoločnosť voľné peňažné prostriedky 
na tzv. krátkodobé (1,2 týždňové) úložky, kde sa úročia zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Tieto krátkodobo viazané 
finančné prostriedky sú vedené na účte 378 x podľa odporúčania audítora) ako krátkodobá pohľadávka voči banke . 

Spoločnosť má z titulu čerpania pomoci z fondov EU založený čerpací úverový účet v Dexia banke Slovensko, na 
ktorý banka posiela úverové prostriedky po hodnovernom  preukázaní  výdavku – účelové preukázanie.(faktúrou 
ISPA). Oceňovanie tohto majetku je popísané v časti E (c). 

zb) Časové rozlíšenie na strane aktív 
 
Ide o tieto položky: 
Náklady bud. období 381 –  jedná sa o čas. rozlíšenie predplatného na zákonné poistenie mot. vozidiel, predplatného odb. 
časopisov a literatúry a telekom. pripojenia. 
Príjmy bud. období 385 – jedná sa o plnenie poistných udalostí ktoré bolo oznámené ako uznaný záväzok poisťovne 
s vyplatením začiatkom r. 2010  
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 31. 12. 2008  31. 12. 2009
€ €

náklady budúcich období 61 342 59 862
príjmy bud.období 0 1 944
spolu 61 342 61 806  
 
zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
Spoločnosť nemá takýto majetok.  

 
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 
a/      Vlastné imanie 

 
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti  P. 

 
b/      Rezervy 

 
Rezervy sú vedené na účtoch krátkodobých a dlhodobých rezerv.  
Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

    

 

k 31.12.2008 k 31.12.2009
zákonné rezervy 83 714 84 778
rezerva na nevyčerp. dovolenku 60 446 61 417
poistne k nevyčerp. dovolenke 20 779 21 007
rezerva na audit a DP 1 460 1 654
           rez. na nájomné 1 029 700
ostatné rezervy 1 527 450 1 456 003
rez. na nevypl. odmeny GR 1 792 3 182

rezerva na poistne k odmenám 630 1 126
rez. na odm. zam. 6 971 40 000
rez na poi. k odm. zam. 2 456 14 000
rez. na hroziaci súd. spor 1 501 992 1 378 726
           rez. na odchodné 13 609 18 969
nevyfakt. Dodávky 1 861 3 051
ND           - ú roky 0
ND           - poštové služby 1 449 3 051  

 
Daňové rezervy 

 
Spoločnosť vytvorila rezervy na nevyčerpané dovolenky 31.12.2009 ktoré neboli ešte vyplatené a poistné k týmto 
dovolenkám. K 31.12.2009 nebola známa ich presná, len predpokladaná  výška . 
Ďalej spoločnosť eviduje na účte krátkodobých  rezerv ešte rezervy podľa § 20 ods. 9 písm. a) ZDP na nevyfakturované 
služby (audit, nájomné). 

 
Nedaňové rezervy 

 
Spoločnosť vytvorila nedaňovú rezervu na nevyplatené odmeny zamestnancov a gen. riaditeľa a poistné k týmto 
odmenám. Tiež vytvorila rezervu na odchodné s použitím matematických metód podľa internej smernice. 
   
Nakoľko  podľa vyjadrenia právneho oddelenia spoločnosti sa znížilo  riziko, že spoločnosť bude povinná uhradiť 
zodpovedajúcu časť zmeniek  vydaných ešte bývalým š.p. ZSVAK Bratislava, spoločnosť rozpustila časť rezervy vytvorenú 
rezervu v min. rokoch (vo výške  1 501 985 €) v percente prináležiacom vyjadreniu právnika cca 115 000 €. 
 
c/     Záväzky z obch. styku  

 
V dlhodobých záväzkoch obch. styku spoločnosť eviduje tzv. zádržné, ktoré je zadržiavanou sumou v zmysle zmluvy 
s investičnými dodávateľmi a uhradené bude po uplynutí času skúšobnej prevádzky dohodnutej v zmluve, pokiaľ sa 
neobjavia kolaudačné závady prípadne budú odstránené. 
Taktiež sa eviduje záväzok z tej časti úveru , ktorej splatnosť je viac ako rok. 
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k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009
€ €

záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti 539 899 653 350
záväzky z obchodného styku do lehoty splatnosti 1 957 379 1 270 247
spolu krátkodobé záväzky s obch. styku 2 497 278 1 923 597

záväzky z obch. styku - zádržné 2 307 641 1 840 543
spolu dlhodobé záväzky s obch. styku 2 307 641 1 840 543
leasing -krátkodobé záv. 0 0
leasing-dlhodobé záv. 0 0  
 
d/    Záväzky evidované do lehoty so splatnosťou do 1 roka v sume  1 270 247 € 
         Záväzky evidované do lehoty so splatnosťou do 1080 dní (3 rokov) v sume 1 840 543 € (zádržné)  
         Staršie záväzky spoločnosť v evidencii nemá. 
e/    Spoločnosť nemá  záväzky, ktoré by boli zabezpečené záložným právom.    
 
f/      Odložený daňový záväzok, pohľadávka 

 
€

a) pohľadávka 52 764,69
odl.daň.pohľ. - rozdiel účtovného a daňového dopadu dotácie 52 764,69

b) záväzok -2 412 226
odložený daň. záväzok - rozdiel ZCU a ZCD odpisovaného majetku

-2 412 226

odložená daň celkom na účte 481 k 31.12.2009 -2 359 461  
 
Odložený daňový záväzok je tvorený z rozdielu zostatkových cien (daňových a účtovných) dlhodobého majetku. 
Odložená daňová pohľadávka predstavuje rozdiel účtovného a daňového dopadu dotácie (viď časť E  Odložené dane ). 
V roku 2009 bola na účet 481 tiež zaúčtovaná oprava výpočtu odloženej dane z minulých rokov, voči účtu 428 podľa § 59 
ods. 13 Postupov účtovania z dôvodu zmeny daňovej metodiky pri dotáciách (§ 17 ods. 3 písm. f ZDP).    

 
g/      Sociálny fond 

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

31.12.2008 31.12.2009
€ €

stav k 1. januáru 17 030 13 924
tvorba na ťarchu nákladov 33 993 34 136
tvorba zo zisku 36 513 36 513
čerpanie -73 612 -69 617
stav k 31. decembru 13 924 14 956

 
 
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. 

 
h/     Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy. 
 
i/       Bankové úvery a dotácie 

 
Spoločnosť má podpísanú Zmluvu o úvere s Dexia bankou na celkovú sumu 15 024 759 EUR, v súvislosti s uskutočňovaním 
investičných projektov financovaných čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne z fondov EU. K 31.12.2009  je vyčerpaný 
úver na projekt Trnavsko a  projekt Piešťansko vo výške 14 038 540 €. 
Jedná  sa o dlhodobý  úver podľa zmluvy o term. úvere, sa predpokladá posledné čerpanie v r.2010. 
Splácanie úveru je polročné, prvá splátka k 30.6.2009  a  posledná splátka 30.6.2025. 
Úrok ja stanovený ako variabil. úroková sadzba – zákl. sadzba = 6 mesačný EURIBOR  s úrokovým rozpätím 0,3% 
resp.0,5% p. a .  možnosťou zmeny základnej úrokovej sadzby. 
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Zabezpečenie úveru –písomné  uznanie záväzku podľa podmienok banky pri prvom čerpaní úveru.  
V súvislosti s týmito projektmi boli spoločnosti do konca r. 2009 poskytnuté investičné dotácie z fondov EU  a  dotácie zo št. 
rozpočtu v celkovej výške vo výške 29 571 953€. 
 
j/       Časové rozlíšenie  (pasíva) 

 
Na účte čas. rozlíšenia výdavkov bud. období je zúčtovaná suma vyčerpanej podzemnej vody, ktorú spoločnosť takto eviduje 
z dôvodu oneskoreného dodania vyúčtovania odberov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. 
 
Ďalej je na účtoch časového rozlíšenia – strana pasív na účte 384 výnos budúcich období , ktorý sa viaže k majetku        
spoločnosti k časti obstaranej z dotácií zo štátneho rozpočtu a eurofondov.  
 
Po zaradení majetku sa tento výnos rozpúšťa ročne  pomerne s rovnomernými účtovnými odpismi, v pomere v akom bol 
obstaraný z dotácií. Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 
vyčerpaná podzemná voda 478 486 460 916
čas. rozl . post. služby 21 5
čas. rozl. stravne 1 709 1 792
čas.rozl.úroky z úveru 37 153 21 356
odvod za nespl. ZTP 0 0

spolu výdavky budúcich období/383 517 369 484 069
výnosy budúcich období/384 27 911 887 27 977 325

čas.rozl.-pasíva spolu 28 429 256 28 461 394

 
 
k/-l/      Deriváty 

        
Spoločnosť neúčtuje a derivátoch ani nemá majetok zabezpečený derivátmi. 
 
m/ Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu (leasingu). 
 

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 

 
1/  Štruktúra  výnosov z hospodárskej činnosti je  uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 
 

Druh výnosu  k 31 12 2008 
€ 

 k 31 12 2009  
€ 

tržby z predaja vl. výr.  6 874 261  6 579 710 
tržby za odkanaliz.  7 698 533  7 687 423   
STM činnosť  81 192  73 352 
Použitie mechanizmov 
dopravy 

 22 107  15 295 

Tržby za zvýš. 
znečistenie 

 11 186  344 012 

tržby z predaja pohľad.  0  277 474 
projektova činnosť  17 659  11 650 
výnosy z dotovaného 
majetku 

 474 839  1 065 932 

tržby z vodoh.chemie  19 850  12 128 

Aktivácia DM  47 983  46 012 

Tržby z predaja 
majetku 

 240 955  0 

ostatné  90 104  74 249 

spolu  15 578 669  16 187 237 

 
Spoločnosť nemá vecnú náplň pre výnosy zo zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účty skupiny 61). 
Spoločnosť má výnosy z aktivácie nákladov (účet 624) v sume 40 012,84 eur - do ocenenia dlhodobého majetku. 
Spoločnosť nemá vecnú náplň pre – mimoriadne výnosy (účty skupiny 68).  
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2/ Finančné výnosy 
 
Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

2008 2009
€ €

kurzové zisky 13 509 407
výnosové úroky 223 760 54 483
spolu 237 269 54 890

 
Kurzové zisky boli v členení: 
kurzový zisk  z prepočtu majetku v cudzej mene  – v sume 361,-€ 
kurzový zisk z prechodu na euro – v sume 46,2 € 

 
 

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 
  1/  Náklady súvisiace z hospodárskou činnosťou. 

 
Prehľad o nákladoch  je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 

 
2008 2009

€ €
spotreba materiálu 1 626 701 1 518 357
spotreba energie 1 748 224 1 995 342
spotreba neskl. Dodávok 11 551 20 814
opravy a udržovanie 1 977 494 908 413
cestovné 33 294 36264
náklady na reprezentáciu 12 049 6473
ostatné služby 1 063 201 1010823
opravné položky 110 967 -522 819
osobné náklady 4 068 080 4 116 761
odpisy 4 186 384 5 847 591
ostatné 634 568 826 721
spolu 15 472 513 15 764 740

 
Spoločnosť má náklady na overenie závierky audítorom a súvisiace služby v sume 12 760,99 eur (účet 518 910). 
Spoločnosť nemá vecnú náplň pre účtovanie – mimoriadnych nákladov (účty skupiny 58).   

 
2/      Finančné náklady 

 
Prehľad o finančných nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
Kurzové straty uvedené v tabuľke zahŕňajú tiež kurzové straty z prechodu na euro v sume 3,07 €. 

     
2008 2009

€ €
kurzové straty 110 469 49,93
ostatné fin. N 16 564 13 175,94
nákladové úroky 320 056 296 024,00
spolu 447 089 309 250
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J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 

 
Vzťah medzi splatnou daňou , odloženou daňou a základom dane. 
Podľa DP 2009 základ

dane daň
€ €

výsledok hospodárenia pred 
zdanením 167 735
z toho teoretická daň  19 % 31 870

pripočitateľné položky 886 250 168 388
odpočitateľné položky -1 610 390 -305 974
základ dane -556 405 -105 717

splatná daň 0 -105 717

odložená daň -91 597
celková vykázaná daň -197 314

výsledok hospodárenia po zdanení 167 735

 

 
K. 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./účet751,752/ 

  
L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 
1. Prípadné ďalšie záväzky 

 
K 31.12. 2009 naša spoločnosť TAVOS, a.s. eviduje štyri žaloby súvisiace s problematikou úhrad tzv. majetkovej ujmy za 
obmedzenie hospodárenia v ochranných pásmach vodných zdrojov patriacich spoločnosti. Jedná sa o Poľnohospodárske 
družstvo Dechtice, ktoré uvádza nimi vypočítanú výšku majetkovej ujmy v sume cca 40 tis. € a Poľnohospodárske družstvo 
Podolie, ktoré výšku ujmy neuvádza a tiež Poľnohospodárske družstvo Pokrok v Ostrove - neuvedená žiadna výška 
a Šľachtiteľská stanica Horná Streda.  
Vzhľadom na vážny rozpor medzi požiadavkami družstiev a ústavou SR, na nejednoznačnú preukázateľnosť majetkovej 
ujmy v dostupných materiáloch, TAVOS, a.s. nebude dobrovoľne realizovať žiadne úhrady majetkovej ujmy  a bude ich 
riešiť súdnou cestou. Z dôvodu prevažujúcej neistoty, čo do titulu aj výšky záväzku, spoločnosť neúčtuje k nim ani rezervy – 
ide o podmienený záväzok ďalším vývojom veci.  

 
 
2. Ostatné finančné povinnosti. 

 
Neevidujeme. 

 
M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, 

DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

štatutárnych dozorných iných Spolu
€ € €

Peňažné príjmy 23 501 14 340 37 841
Tantiemy 25  725 7 469 33 193

Príjmy štatut.orgánov Celkom 49 226 21 809 0 71 034

Členovia orgánov
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N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A 
SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH 

 
Spriaznené osoby:  

 
Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami. 
Medzi našou spoločnosťou, mestom Leopoldov a obcou Červeník,  ktorí sú zároveň našimi akcionármi 
je uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Kanalizácia Leopoldov-Červeník. Taktiež má 
spoločnosť uzatvorenú  zmluvu s obcou Jaslovské Bohunice o spoluinvestorstve a následnom prevode vlastníctva 
investičného diela. 

 
O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA 

ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 
Po 31. decembri 2009 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva. 

 
P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ 

 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

stav stav
31 .12 .2 00 8 pr írastk y úb ytky p resu ny 3 1.12 .09

€ € € € €
v las tné im anie 68  39 0 26 0 -1 37  66 4 68  2 52  59 6
Z ák ladné im anie 51  88 9 73 0 -6  12 6 51  8 83  60 4

V las tné akc ie  a  vlas tné obc hodné podiely

Z m ena z ákladného im ania 0 0
Kapi tá lov é fondy 8  21 5 22 8 8  2 15  22 8
E m is né ážio 8  21 5 22 8 8  2 15  22 8
O statné  kapi tá lov é fondy
Z ák onný rezervný  fond z k ap i tá lový ch 
v kladov
O ceň .rozd iely z prec enenia m aje tk u a  
z áväz kov
O ceň .rozd iely z k apitá lový ch účast ín
O ceň .rozd iely z prec en. pri  sp lynut í a  
rozde lení

Fon dy zo z is ku 7  43 3 77 8 78 7 97 8 8  2 21  75 6
Z ák onný rezervný  fond 3  86 3 20 8 9 1 27 4 3  9 54  48 2
N edel ite ľný fond
Š tatu tárne fondy a o statné fon dy 3  57 0 57 0 69 6 70 4 4  2 67  27 4

Výs ledok  hos podárenia m inulý ch rok ov 0 -1 44  1 30 -1 44  13 0
N erozde lený z is k m inulý ch rok ov
N euhradená s tra ta m inulýc h rokov 0 -1 44  13 0 -1 44  13 0

85 1 52 3 76  13 8

Spolu 1 52  42 9 52 5 1  57 5 95 6 -2 87  92 0 -1 44  1 30 1 52  7 98  04 6

Výs ledok  hos podárenia z a bežné úč tovn é 
obdobie

 
         Účtovný zisk za rok 2008 vo výške 851 523€  (25 653 tis. Skk) bol rozdelený takto: 

 
€

výplata dividend 0
výplata tantiem 33 194
prídel do sociálneho fondu 36 513
prídel do zákonného rez. Fondu 85 142
úhrada straty minulých období 0
prevod na fond rozvoja /427/ 696 674

spolu 851 523

 
 
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2009 rozhodne valné zhromaždenie. 
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Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2009 

 
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 (Príloha č. 2).  
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PRÍLOHA č. 1 
   
F)   ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
         1. Dlhodobý nehmotný majetok 
            
             1a)  Ocenenie DNM                                                                                                                                                      € 

dlhodob.nehmot.maj. 
podľa položiek súvahy 

riadok 
súvahy 

ocenenie na zač. 
bež.účtov.obdobia 

 
prírastky 

 
úbytky 

stav na konci 
bež.účt.obdob. 

      
Software 006 818 994   884 683 
Zriaď.náklady 004 0   0 
SPOLU  818 994 65 689  884 683 

 
             1b) Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku                                                                                                     € 

oprávky podľa 
položiek súvahy 

riadok 
súvahy 

stav na začiatku 
bež.účtov.obdobia 

 
prírastky 

 
úbytky 

stav na konci 
bež.účt.obdob. 

Softvér 006 632 709 92 405  725 114 
Zriaď.náklady 005    0 
SPOLU  632709 92 405 - 725 114 

  
              1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku                                                                                       € 

zostatková hodnota podľa 
položiek súvahy 

riadok 
súvahy 

zostat. hodn. na zač. 
bež. účtov. obdobia 

zostat. hodn. na konci 
bež. účtov. obdobia 

Softvér 007 186 284 159 569 
Zriaď.náklady 005 0 0 
Spolu  186 284 159 569 

 
2.  Dlhodobý hmotný majetok  
  
    2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku                                                                                                         € 

dlhodob.hmot.majetok 
podľa položiek súvahy 

riadok 
súvahy 

ocenenie na zač. 
bež.účtov.obdobi
a 

 
prírastky 

 
úbytky 

stav na konci 
bež.účt.obdob. 

Pozemky 013 2 924 152 21 914  2 946 066  
Stavby 014 82 673 765 17 660 597 

 
44 670 100 289 692 

Samost.hnuteľ.veci a 
súbory 

 
015 

8 795 487 6 920 099 169 702 15 545 884 

SPOLU  94 393 404 24 602 610  214 372 118 781 642 
 
   2b) Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku                                                                                                     € 

 
Oprávky k DHM 

riadok 
súvahy 

stav na začiatku 
bež.účtov.obdobia 

 
prírastky 

 
úbytky 

stav na konci 
bež.účt.obdob. 

Pozemky 013 - - - - 
Stavby 014 24 953 335 44670 4 044 754 28 953 419 
Samost.hnuteľ.veci a 
súbory 

 
015 

4 729 889 168 387 2 431 673      6 993 175   

SPOLU  29 638 224  213 057  6 476 427 35 946 594 
 
 
              1c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku                                                                                       € 

zostatková hodnota podľa 
súvahy 

riadok 
súvahy 

zostat.hodn.na zač. 
bež.účtov. obdobia 

zostat.hodn.na konci 
bež.účtov. obdobia 

Pozemky 013 2 924 152 2 946 066 
Stavby 014 57 720 441 71 336 273 
Samost.hnuteľ.veci a súbory 015 4 065 591 8 552 709 
  64 710 184 82 835 048 
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