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Výročná
správa o hospodárskych výsledkoch a činnosti za obdobie roku 20í6

Dátum: 2I.07.2011

Ruman František
konateť VSS spol; s r.o

Správa o hospodárskych výsledkoch a činnosti Vodárenskej spoločnosti Sládkovičtlvo,
spol. s í.o.,za obdobie roku 2016.
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Základné informácie o spoločnosti:
Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol, s r,o.
Fučíkova4601254, Sládkovičovo , PSČ: 9Z5 2I /lnovatech/

SídIo:

Záklaďný predm et činn osti

1.

:

Zabezpečovať odvádzanie a čistenie odpadových vód vypúšťanýchdo verejnej

2. |?3il'affiianie a údržbakanalizačnej siete a čistiarne odpadových vód,
zdroja/sídl. J, DalloŠa/.Jedná sa o ÚŽitkovú vodu pre
3.
:;"ňŤr.Ť§ffiirl""**o
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V priebehu roka 2016 bolo na našej ČOV prečistených celkovo 204.985 m3
odpadových vód. Nárast oproti roku 2015 činí45.769m3, t.j. 28,7 7o.
Priemeňré denné množstvo prečistených vód bolo 561m3/deň.
celková účirrnosťčistiaceho procesu je na úrovni 98 7o.
Množstvo vyprodukovaného kalu ČOV v roku 201ó bolo 698 ton /likvidácia
a spracovanie - Bioplynová stanica Sládkovičovo.
Akreditované laboratóriá EUROFINS - Bell/Novaman - Nové Zámky aOZPovodia Vráhu Piešťany,vykonali kontrolu kvality vypúšt'aných odpadových vód.
Rozsah a početnost' sledovaných vzoriek je v súlade s Vyhláškou č.26912010 Z.z.
a súvisiacimi platnými legislatívnymi predpismi pre odpadové vody. Sledujeme
dósledne dodržiavanie predpísaných limitov vypúšťanýchvód do recipientu Dudváh,
aby nedošlo k poškodzovaniu životného prostredia,
Početnost'odberov vzoriek odpadovej vody:
Laboratóriá EUROFINS - Bell /I.{ovaman Nové Zátllky - 6 vzoriek

S3i".|",,Íi,.ÍŤir'r::1T|vo usettych

_

parametro.t p."

ulÍpJÍ§::.radovévody.

Vodárenská spoločnosťSládkovičovo, spol. s r,o. prevádzkuje vodný zdtoj na sídl, J.
'I37
m výdatnosť l0,01 l/s. Tento vodný zdtoj je
Dalloša. Je to vftaná studňa hlboká
určený na úžitkovéúčely,tj. výroba teplej vody pre obyvatel'ov sídl. J. Dalloša.
Množstvo odobratej vody bolo v roku 20L6 v objeme 5-209 m3 .
V januári vroku 2017 sme museli prerušiťprevádzku vodného zdroja vd6.sledku
straty vody vstudni, tj. nedostatočný'prítok vody pre prevádzku kotolne na sídl. J.
Dalloša.

Hospodárske výsledkv za rok 2016

K3I.I2.20I6

dosiahla naša spoločnosť výsledok hospodárenia za účtovnéobdobie pred
zdanením stratu vo výške - 78.957,65 € . Uvedený výsledok hospodárenia dosiahla naša
spoločnosť pri výnosoch v objeme 178.650,86 € a pri vynaložených nákladoch v objeme
258.569116 €. Po zúčtovanísplatnej dale z príjmov vykázalanaša spoločnosť
stratu -79.918,29 € .
Správa o kontrole účtovníctvaVodárenskej spoločnosti Sládkovičovo zarck2016 ,bola
u}p.u"ou*á firmou P-TEAM s.r.o, ul. Sládkovičova 2O45l49, PSČ: 927 OI Šaía,
IČO:g 6754153, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výročnej správy .

NákladvavÝnosvv€

r.2014

r.2013

44.639,19
169,oo

6.184.43
20,5o8,62
7.144,28

602
25,565

67.009.16

15.,793.93

21.488.11

13.492

103,267,06
24,252.93

lol.211,49

56.8l8,25

34.226

23.263.I5

22.2,70.35

l0.653,02

1.395,83

4.259,o9

22.286
2.448

r.2O16

r.2015

5.341.26
44.238,11
2.359,94

spotreba materiálu
sootreba Energie
Opravy a udržovanie
Ostatné služby
/Telef.,Rozbor vody , Prenáiorn/
osobné náklady lmzdy a odvody, zák.soc.náklady/
Odoisv
Iné náklady z hospodárskej činnosti
Poplatky za vypúšťanieOV,oprav.položky,ostat.dane a

5.326.6,7

ooolatkv
Finančnénáklady ^
/Bank.oool.oool.za službv/
Daň z príimov

480,98

Nákladv spolu:

443.1o

45,7,40

96I,22

2.069,I3

12.444

258.569.16

l93.883.88

14I.186.62

116.551

19.193,10

106.670,38
21.942.33
9,016,60
3.183.00
10.894,80
6,85
0,00
151.713.96
-42.169.62

85.440,53
24.000,00
9,562,00
3.056,40
0,00
9,58

1

2,1.150.82

9.561,60

Tržbv službv cudzím/studňa/

3.I25.40
l9.080,60

Tržbv čistenie: Fekál
Finančné,rínosy -úroky. mimor, Ýnosy

2o4,4o
334.95
178.650.87
-79.918.29

ostatné v,ínosv z hoso. činnosti
VÝnosv soolu:

učtovnÝ zisk

1322§0
l23.390.11

-l7.796.5I

m'

t.2O16

r.20í5

r.2014

r.2013

Stočné,Rodinné domy
Stočné,Fřmy

46,67I,01
66.846,17
25.857,92

40.621.0o
60.972,0o
20.898.00
13.095,00
10.373,00

27,352.00
54.020,00
22.857,00

29.421,98
55,717,10
22.546,20

16.40,7,oo

l6.407,00

159.2l6,00
I3z,864,oo
26.352,o0

l l4.865.00
104.229,o0
10.636,00

25.45,7,45

18.491,00

204.985,0o
157.866,10

47.118.9o
1.05€+

207oDPH

1,05€+

20VoDPH

Pohl'adávky firmy k31,.12.2016 boli vo výške:

Závázky

firmy

k31,.12.2016 boli vo výške:

419

960,64

-Tržby Stočné
Tržbv stočnél dažďová vodal
Tržby za náiomné

Stočné. Dažď.vody spolu
Ztoho: Dažď.vodv Mesto
Stočné:Fekál
prečistenéodoad,vodv
Fakturované odpad.vody
Balastné vodv
Cena za lm'

5.069

0

1,05€+

207oDPH

103.600
19.000
9.562

3.I34
0,00
6,00
0,00
135.302

l8.751

0
l l9,700,00

l07.685,88

12,ol4.I2
20VoDPH

1,05€+

31.055,23 €
68.949,72 €

Od 01.01,2016 prevádzkujeme ČOV + kanalizaěnú sieť v stálej prevádzke,
- dÍžkakanalizačnej siete
22,] Wn
- počet čelpacíchstaníc
13 kapacita novej ČOV
- počet vytvorených prípojok
789
- kapacita ČOV
7500 Eo, Qz+ =1l34m3lďeÁ
r,2014= 59
- početnovonapojenýchRD
r,2015= 204
r.2016= I77
r.2017
3l /kI.7.2017l

=

Prevádzku ČOV a kanalizácie zabezpeěuje zaškolená obsluha,

-

Vedúci ČOV + konateť
Úětovnft + administratívny pracovník
Obsluha ČOV- úpravár vody
Kanalizačný technik - striedaO ČOV

Spolu stályth zame stnancov

:

1 osoba
1 osoba

4 osoby
1

osoba

7 osób

Počas roka 2016 sme sa zamerali na mobilizáciu občanov cestou mestských novírr avýzvy ,
s cieťom napojenia nehnuteťností občanov na verejrrú kanalizáciu. Výsledkom tejto výzvy je,
žek30.04.2017 bolo podaných 368 žiadostío napojenie sa na mestskú kanalizáciu .
Naša spoločnosť je aj naďalej nápomocná pri riešení problémov pri príprave a realízácit
prípojok na verejnú kanalizáciu. Poskyujeme občanom konzultácie a následnú kontrolu
napojenia pri výkone svojpomocných prác.
V roku 2016 spoločnosť spoplatnila fakturované odpadové vody v množstve l57.866 m3,Je
to nárast oproti roku 2015 vyššío 28,7 Vo,
Pre pokrytie finančnej potreby prevádzky kanalizačnej siete a ČOV je potrebné, aby sa
občania pripojili na kanalizáciu. Ďalším negatívnym faktorom je nízka spotreba vody a tým
následne aj výška stočného,Zaznamenané sú spotreby vody na hranici hygienického minima
v rodinných domoch , keď nehnuteťnosť má aj vlastný zdroj vody . V tomto prípade
pristupujeme pri výpočte výšky stočnéhok uplatňovaniu paušálLltj,34 m3los/rok v zmysle
prijatej smemice.
Novovlůudovaná ČOV a kanalizácíaje investícia, ktorá vytvára príjmy, avšak uvedená
čiastka príjmov zadar nepokrýva náklady naptevádzku. Cena stočného, ktorú nám určilo
URSO-SR od 01.07,2017 je vo výške 1,0911 za 1 m3 bez DPH a cena stoěného s DPH
1,3093 €zal m3/.
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