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Správa o hospodárskych výsledkoch a činnosti  
Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r. o., za obdobie roku 2014 
 
Základné informácie o spoločnosti: 
obchodné meno:  Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. 
sídlo:    Fučíkova 460/254, Sládkovičovo, PSČ: 925 21 (TI Inovatech) 
 
Základný predmet činnosti: 

1. Zabezpečovať odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. 
2. Prevádzkovanie a údržba kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd. 
3. Prevádzkovanie vodného zdroja (Sídl. J. Dalloša). Ide o úžitkovú vodu pre obyvateľov sídli-

ska. 
 

V priebehu roka 2014 bolo na našej ČOV prečiste-
ných celkovo 114 865 m3 odpadových vôd. 
Celková účinnosť čistiaceho procesu je na úrovni 
94 %. 
 
Množstvo vyprodukovaného kalu ČOV v roku 2014 
bolo 43,2 ton, likvidácia a spracovanie – Bioplyno-
vá stanica Sládkovičovo. 
 
Akreditované laboratóriá EUROFINS – 
Bell/Novaman, Nové Zámky a OZ  Povodia Váhu 
Piešťany, vykonali kontrolu kvality vypúšťaných 
odpadových vôd.  
 
Rozsah a početnosť sledovaných vzoriek je 
v súlade s Vyhláškou č. 269/2010 Z. z. 
a súvisiacimi platnými legislatívnymi predpismi pre 
odpadové vody.  
 
Sledujeme dôsledne dodržiavanie predpísaných 
limitov vypúšťaných vôd do recipientu Dudváh, 
aby nedošlo k poškodzovaniu životného prostre-
dia. 
 
Početnosť odberov vzoriek odpadovej vody: 
Laboratóriá EUROFINS – Bell /Novaman, Nové 
Zámky – 12 vzoriek 
OZ Povodie Váhu Piešťany – 12 vzoriek 

 
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o., prevádzkuje vodný zdroj na Sídl. J. Dalloša. Je to 
vŕtaná studňa hlboká 137 m výdatnosť 10,01 l/s. Tento vodný zdroj je určený na úžitkové účely, t. j. 
výroba teplej vody pre obyvateľov Sídl. J. Dalloša. Množstvo odobratej vody bolo v roku 2014 v ob-
jeme 5 094,00 m3.  



Hospodárske výsledky za rok 2014 
 

K 31. decembru 2014 dosiahla naša spoločnosť 
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením stratu vo výške 15 727,38 €.  
 
Uvedený výsledok hospodárenia dosiahla naša 
spoločnosť pri výnosoch v objeme 123 390,11 € 
a pri vynaložených nákladoch v objeme 
139 117,49 €. Po zúčtovaní splatnej dane 
z príjmov vykázala naša spoločnosť stratu –
17 796,51 €. 
 
Správa o kontrole účtovníctva Vodárenskej spo-
ločnosti Sládkovičovo za rok 2014, bola vypraco-
vaná firmou P-TEAM, s. r. o, ul. Sládkovičova 
2045/49, 927 01 Šaľa,  IČO: 36754153, ktorá tvo-
rí prílohu č. 1 tejto výročnej správy. 
 
 

 
Náklady v roku 2014 
 
náklady v € r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 
spotreba materiálu  6 184,43  602,00  2 257,83  957,07
spotreba EE 20 508,62 25 565,00 25 004,77 26 534,23
opravy a udržovanie  7 144,28  5 069,00 12 187,91  9 645,84
ostatné služby  
(telef., rozbor vody, prenájom) 

21 488,77 13 492,00  9 258,75 11 366,06

osobné náklady (mzdy 
a odvody) 

56 818,25 34 226,00 38 293,92 37 830,23

odpisy 22 270,35 22 286,00 22 300,79 22 316,00
iné náklady z hospodárskej čin-
nosti, poplatky za vypúšťanie 
OV, oprav. položky, ostat. dane  
a poplatky 

 4 259,09  2 448,00  1 197,06  2 514,09

finančné náklady  
(bank. popl. popl. za služby) 

 443,70  419,00  449,63  245,34

daň z príjmov  2 069,13 12 444,00  6 296,88   7 050,27
náklady spolu: 141 186,62 116 551,00 117 247,54 118 459,13

 
 
 
 
 



Výnosy v roku 2014 
 
výnosy v € r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 
tržby stočné  85 440,53 103 600,00  89 505,55  91 986,35
tržby stočné (dažďová voda)  24 000,00  19 000,00  20 338,00  21 548,00
tržby za nájomné  9 562,00  9 562,00  9 301,61  9 561,60
tržby služby cudzím (studňa)  3 056,40  3 134,00  2 543,13  3 031,72
finančné výnosy (úroky, mimor. 
výnosy) 

 6,00  34,35  66,23

ostatné výnosy z hosp. činnosti  1 322,00  0,00  0,00  0,00
výnosy spolu: 123 390,11 135 302,00 121 722,64 126 194,54
účtovný zisk –17 796,51  18 751,00  4 475,10  7 735,41
m3 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 
stočné fyzické osoby, rodinné 
domy 

27 352,00 29 421,98  29 068,00  29 723,50

stočné SVB, bytovky, firmy 54 020,00 55 717,70  57 232,15  57 846,80
dažďové vody spolu 22 857,00 22 546,20  16 036,21  18 718,86
z toho dažď. vody, ver. plochy 
pesto 

16 407,00 16 407,00  12 202,00  15 055,00

množstvo prečistených vôd 
spolu 

114 865,00 119 700,00 103 700,00 123 365,00

množstvo fakturovaných odpad. 
vôd 

104 229,00 107 685,88 102 363,64 106 289,15

balastné vody  10 636,00  12 014,12  1,363,64  17 075,85
cena za 1m3 1,05 € 

+ 20 % DPH
1,05 € 

+ 20 % DPH
1,05 €  

+ 20 % DPH 
1,00 € 

+ 20 % DPH
 
Pohľadávky firmy k 31. decembru 2014 boli vo výške 37 682,02 € 
Záväzky firmy k 31. decembru 2014 boli vo výške 724,48 € 
 
 
  



Ciele Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r. o., na rok 2015 
 

Rok 2014 bol rokom, keď sa ukončila výstavba 
kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd. 
 
Dňa 13. októbra 2014 sme zahájili funkčné skúšky 
čerpacích staníc a ČOV. Po úspešnom nábehu čis-
tiaceho procesu a po odstránení funkčných závad 
v mesiaci december prebehlo kolaudačné konanie, 
ktorého výsledkom bolo spustenie dočasnej skú-
šobnej prevádzky ČOV od 1. januára 2015 do 31. 
decembra 2015. 

 
 dĺžka novej kanalizačnej siete   13,91 km 
 počet čerpacích staníc    13 
 kapacita novej ČOV    7 500 EO, Q24 = 1 134 m3 
 počet novovybudovaných prípojok v roku 2014  789  
 prípojok spolu     1 175 
 
 

Pre prevádzku novej ČOV bolo potrebné zabezpečiť odbornú obsluhu, ktorá bola preškolená do-
dávateľom. 

 obsluha ČOV + kanalizácia   4 osoby, nepretržitá prevádzka 
 kanalizačný technik - striedač ČOV  1 osoba 
 vedúci ČOV + konateľ    1 osoba 
 účtovník + administratívny pracovník  1 osoba 
 spolu:      7 pracovníkov 

 
To znamená, že sme zaznamenali nárast pracovníkov o tri osoby, tým aj zvýšené mzdové náklady. 
 

 
 

  



Predpokladané náklady na prevádzku ČOV a kanalizačnej siete 
 

Prevádzkové náklady predstavujú všetky náklady, 
ktoré je potrebné vynaložiť na zabezpečenie trvalej 
a bezpečnej prevádzky. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Mzdové náklady (priame mzdy) 

Mzdové náklady sa odvíjajú od počtu pracovníkov potrebných na zabezpečenie prevádzky 
a údržby (robotníkov). 
Celkové predpokladané ročné mzdové náklady predstavujú 95 000,00 €. 

 
2. Analýza vzoriek odpadovej vody 

Odber a analýzu vzoriek odpadovej vody na prítoku a odtoku je potrebné vykonávať pravidelne 
v zmysle vyhlášky 315/2014 a to 12 × ročne. 
Celkové predpokladané ročné náklady na analýzu vzoriek predstavujú 2 700,00 €. 

 
3. Elektrická energia 

Dodávateľom elektrickej energie je spoločnosť ZSE, a. s. 
Celkové predpokladané ročné náklady elektrickej energie ČOV a kanalizácie predstavujú 
60 000,00 €. 

 
4. Chemikálie. 

Stabilizovaný kal je mechanicky odvodňovaný. Pri procese odvodňovania kalu sa do vody pridá-
va flokulant na zrážanie kalu. Priemerná spotreba polymerného flokulantu je 1,71 kg/l. Spotreba 
na mesiac činí priemerne 14 kg (1 kg = 3,50 €).  
Celková predpokladaná spotreba chemikálií na rok = 168 kg × 3,50 € = 588,00 €. 

 
5. Technologická voda 

Dodávateľom pitnej vody je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra, OZ Galanta. 
Cena za 1 m3 vody je stanovená vo výške 1,0581 €/m3 bez DPH. 
Predpokladané množstvo spotrebovanej vody: 
stanica mechanického prečistenia                  650 m3/rok 
odvodnenie stabilizovaného kalu (flukolant)                  624 m3/rok 
preplach odstredivky              130 m3/rok 
spotreba vody celkom          1 404 m3/rok   

Celkové predpokladané náklady na technologickú vodu 1 486,00 € bez DPH. 
  



6. Likvidácia kalu 
Likvidácia kalu je zabezpečená prostredníctvom Bio-elektrárne Sládkovičovo bezplatne. Likvidá-
cia zhrabkov a piesku je zabezpečená Technickými službami Sládkovičovo 1 × týždenne / 
1 100 l.  
Predpokladané náklady 500,00 €/rok 

 
7. Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd 

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd sa riadia Nariadením vlády SR č. 755/2004, ktorým sa 
ustanovuje výška poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd. 
Predpokladaná ročná výška poplatku za vypúšťanie odpadových vôd činí 1 250,00 €. 

 
8. Výrobná a správna réžia 

Vyššie uvedené prevádzkové náklady predstavujú priame náklady súvisiace s prevádzkou. Vý-
robná réžia pokrýva náklady obslužných činností prevádzky, správnu réžiu a administratívne ná-
klady spoločnosti. Réžia je počítaná ako prirážka k priamym prevádzkovým nákladom.  
Priemerná prirážka výrobnej a správnej réžie na výrobu bude činiť asi 15 % z priamych ná-
kladov.  

 
 

 
 

  



Celoročné prevádzkové náklady – predpoklad na rok 2015 
 

položka MJ cena 
fixné náklady – mzdové náklady €  95 000,00 

 oprava a údržba €  5 000,00 
 analýza vzoriek OV €  2 700,00 

variabilné náklady – elektrická energia €  60 000,00 
technologická voda €  1 486,00 
likvidácia odpadov €  500,00 
poplatok za vypúšťanie OV  €  1 250,00 
chemikálie €  588,00 

celkové ročné prevádzkové náklady € 166 524,00 
 
 

Predpokladané príjmy z prevádzky ČOV 
Uvažovaný denný prítok na ČOV      360 m3/deň 
Celkový ročný prevádzkový príjem z prevádzky ČOV    131 400,00 € 
 

celkový ročný príjem € celkové ročné náklady € rozdiel (príjmy–náklady) € 
131 400,00 166 524,00 –35 124,00

 
 
Realizácia novovybudovanej mestskej ČOV a kanalizácie je 
investícia, ktorá vytvára príjmy, avšak uvedená čiastka 
príjmov zatiaľ nepokrýva náklady na prevádzku ČOV. 
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2015 bude potrebná fi-
nančná výpomoc na preklenutie obdobia na realizáciu prí-
pojok od domácností a firiem, ktoré budú zdrojom príjmov 
na financovanie prevádzky. 
 
Počet žiadostí na pripojenie na kanalizačnú sieť k 1. máju 
2015 je v počte 152 prípojok a novona-pojených domác-
ností a firiem v roku 2015 je v počte 42 prípojok. 

 
 
 
 
 
 
 


